
- 1 - 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Matouš Hoffmann 

Téma práce: Pracovní úraz a nemoc z povolání 

Rozsah práce: 78 stran 

Datum odevzdání práce: 20.9.2018 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání je poměrně 

častým tématem diplomových prací a opírá se o ustálenou právní úpravu a 

bohatou judikaturu soudu. Vzhledem k tomu, že jde o náhradu újmy na zdraví, o 

níž se – také v souvislosti s novým občanským zákoníkem – vede rozsáhlá 

diskuse, pokládám tuto problematiku za plně aktuální. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 

Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňování je 

mimořádně náročná jak v rovině teoretické, tak zejména praktické, a vyžaduje 

znalosti též z oboru občanského práva a značnou orientaci v judikatuře soudů. 

Diplomant s judikaturou soudů pracuje a její poznatky bohatě využívá při 

výkladu jednotlivých institutů. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky rozčleněna do Úvodu, šesti částí (označenými body 1. až 

6.) a Závěru; součástí práce je rovněž seznam použitých zkratek, seznam 

použitých zdrojů a abstrakt a klíčová slova (v českém a anglickém jazyku). 

V úvodu diplomant nastiňuje řešenou problematiku, vymezuje obsah práce a 

označuje judikaturu soudů za hlavní zdroj informací uvedených v jeho práci. 

V části 1. se diplomant věnuje popisu historického vývoje právní úpravy 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, v části 2. se zabývá vymezení pojmu 

pracovního úrazu, předpokladům vzniku odpovědnosti za škodu při pracovním 

úrazu a nemoci z povolání, okolnostem odůvodňujícím zproštění zaměstnavatele 

z této odpovědnosti a některým specifickým situacím této odpovědnosti, část 3. 

obsahuje obdobný výklad ve vztahu k nemocem z povolání, v části 4. diplomant 

pojednává o druzích náhrad příslušejících poškozenému zaměstnanci, v části 5. 

se popisují druhy náhrad náležejících pozůstalým po poškozeném zaměstnanci a 

v části 6. je uvedeno stručné srovnání se slovenskou právní úpravou. V závěru 

se pak v přehledné podobě líčí nosné myšlenky diplomové práce. 

 Uvedené členění lze považovat za logické a účelně a je vhodným prostředím 

pro výklad jednotlivých právních institutů 

 

4. Vyjádření k práci 
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Popis historického vývoje v části 1. je jen kusý, ve výčtu dřívějších právních 

úprav chybí byť jen zmínka o zákonu č. 30/1965 Sb., který byl „předobrazem“ 

stávající právní úpravy. Nejpodstatnější výklad je obsažen v částech 2., 4. a 5., a 

zejména v části 2. věnované pracovním úrazům je výklad problematiky založená 

na četné judikatuře podrobně zmiňované. Oproti tomu výklad v části 3. o 

nemocech z povolání je jen nepřiměřeně stručný. Výklad nároků z odpovědnosti 

za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, obsažený v částech 4. a 

5., má odpovídající hloubku, chybí však podrobnější srovnání s občanskoprávní 

úpravou náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Cíle práce lze pokládat za splněné. 

Téma bylo zpracováno samostatně, bez zjevných znaků plagiátorství. 

Stavba celé práce a jejích jednotlivých částí je logická. 

Práce využívá tuzemských zdrojů a obsahuje výstižné citáty zejména z 

judikatury. 

Úprava práce a jazyková a stylistická úroveň odpovídají požadavkům. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 Práci lze doporučit k obhajobě Při obhajobě by se diplomantka měl 

zaměřit zejména na tyto otázky: 

1) srovnání odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění podle 

zákoníku práce a podle občanského zákoníku, 

2) jaké lze de lege ferenda doporučit úpravu úrazového pojištění. 

Práci předběžně hodnotím jako velmi dobrou 

 

V Praze dne 11. října 2018 

 

 

        JUDr. Ljubomír Drápal 

        vedoucí diplomové práce 


