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 Disertační práce se týká významného a zajímavého tématu, které lze nahlížet především 

z pohledu pracovního práva, ale dotýká se také dalších právních odvětví. Členěna je na úvod, 

osm kapitol, závěr, seznam zkratek, použitých zdrojů, abstrakt a klíčová slova.  

 

Cíle práce jsou pregnantně vymezeny v úvodu. Patří k nim zhodnocení aktuální právní 

úpravy pracovních úrazů a nemocí z povolání a její uplatňování v praxi, identifikace 

diskutabilních aspektů v systému odškodňování a v návaznosti na to předložení návrhů de lege 

ferenda.    

 

 Kapitola první je věnována obecné charakteristice právní a pracovněprávní 

odpovědnosti. Další kapitoly se zabývají odpovědností zaměstnavatele za pracovní úrazy a 

nemoci z povolání s tím, že doktorand nejprve přistoupil k uvedení základních právních 

předpisů upravujících tuto problematiku, jakož i vymezení pojmů a předpokladů vzniku 

odpovědnostního vztahu. Zařadil rovněž popis úrazového pojištění dle zrušeného zákona č. 

266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a poukázal na rozdíl mezi původně 

zamýšleným veřejnoprávním pojištěním zaměstnanců a zákonným pojištěním odpovědnosti 

zaměstnavatele (kapitola druhá). Poté jsou samostatně zachyceny pracovní úrazy a nemoci z 

povolání (kapitola třetí a čtvrtá) a povinnosti zaměstnavatelů (kapitola pátá). Obsažena je dále 

analýza odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (kapitola šestá).  

 

Institut zákonného pojištění zaměstnavatele je rozebrán z pohledu vnitrostátního práva. 

Autor však zaměřil pozornost i na právo Evropské unie. A v tomto kontextu vyslovil názor o 

rozporu právní úpravy v České republice s unijním právem, a to s ohledem na vyhrazení 

realizace zákonného pojištění toliko vybraným pojišťovnám (kapitola sedmá). Poslední 



kapitola zkoumá možnosti zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. V závěru jsou 

podrobně shrnuty nejdůležitější poznatky a návrhy de lege ferenda.  

 

Detailně je proveden rozbor relevantních ustanovení zákoníku práce a navazujících 

pracovněprávních předpisů. Současně doktorand vše pojímá v širokých souvislostech Listiny 

základních práv a svobod, občanského zákoníku, předpisů z oblasti správního práva i dalších 

právních odvětví a v nezbytné míře s přihlédnutím k pramenům práva Evropské unie.    

 

Disertační práce splňuje formální požadavky na ni kladené s tím, že v případě 

rozsáhlejších popisů relevantních judikátů pod čarou by bývalo vhodné zvážit jejich umístění 

do přílohy. Z hlediska rozsahu je text nadstandardní (264 stran). Po gramatické a stylistické 

stránce je zpracování kvalitní, překlepy se vyskytují minimálně. Místy jsou vybrané pasáže 

opakovány, což lze zřejmě přičíst snaze o zdůraznění důležitých informací. Poměrně často jsou 

používána dlouhá souvětí.  

 

Práce se opírá o monografie, komentáře k zákonům a další tištěnou literaturu, značné 

množství judikatury, zejména Nejvyššího soudu České republiky, ale též Ústavního soudu 

České republiky, popř. Soudního dvora Evropské unie, a ostatní zdroje, které jsou řádně 

citovány pod čarou a uvedeny na konci v seznamu, včetně ISBN, resp. ISSN. 

 

Velmi oceňuji systematické, komplexní a fundované zpracování, které zahrnuje analýzu 

právních předpisů a judikatury, poté jejich vyhodnocení, poukázání na nedostatky a 

formulování návrhů de lege ferenda.   

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertačních prací. 
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