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Podpis vedoucího diplomové práce

Téma DP vhodně zvoleno a je velmi aktuální. Práce je přehledně strukturovaná, teoretická část
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charakterizuje podstatu vybraných činností souvisejících s agenturním zaměstnáváním, a to ve vazbě
potřeby praktické části. Praktická část se zaměřuje na analýzu problematiky agenturního zaměstnávání,
charakterizuje základní rozdíly avyužívá příkladů z praxe k ilustraci pozice vybrané agentury práce na
pracovním trhu v okrese česká Lípa' Tyto podklady by bylo vhodné ještě více shrnout, chybízhodnocení
a zakončeníkapitoly 6.3. Práce obsahuje některé drobné formální nedostatky a překlepy. Práce pracuje
s aktuálními a vhodnými zdroji, vzhledem k tématu, práce se zahraniční literaturou je omezená z toho
důvodu, že se problematika zaměřuje na české prostředí.
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