
Oponentský posudek k rigorózní práci Mgr. Nikoly Slezáčkové na 

téma „Náhrada za ztrátu na služebním platu vojáka z povolání 

následkem úrazu“ 

 
 

Autorka si zvolila pro svoji práci klasické téma, subjektem 

odškodnění je však voják z povolání, nikoliv zaměstnanec dle 

zákoníku práce.  Téma odpovědnosti zaměstnance za škodu je 

standardním tématem pracovního práva, v případě individuální 

odpovědnosti na úrovni vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, se 

však jedná o velmi stěžejní otázky, které jsou často řešeny 

obecnými soudy a mají výstup i v podobě relevantní judikatury. 

Je třeba posoudit, zda shodné postavení mají rovněž vojáci 

z povolání nebo zda v jejich případě je ospravedlnitelný odlišný 

postup.   

Práce vyžaduje znalost národní úpravy práva pracovního, 

stejně jako právní úpravy vojáků z povolání. Nezbytná je rovněž 

znalost praktické aplikace úpravy  v personální praxi.   

Přeložená práce se skládá ze 106 stran textu, včetně  úvodu 

a závěru. Práce je doplněna seznamem použité literatury a resumé 

v anglické jazykové mutaci. Práce je poněkud nestandardně  

rozdělena do 13 kapitol, úvodu a závěru. Po krátkém úvodu, v němž 

autorka seznamuje s cílem své práce a způsobem jejího provedení, 

se postupně zabývá definicí pojmů a povinností státu při 

odškodňování. Stěžejní kapitoly práce se postupně zabývají 

komparací se soukromoprávními principy odškodňování, předpoklady 

vzniku odpovědnostního vztahu, jeho prvky, změnou poměrů a 

určení ztráty na výdělku.  Závěr práce hodnotí právní úpravou, 

porovnává ji s úpravou pracovněprávní a vznáší náměty jejího 

dalšího směřování.  

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Téma práce je dosud neprobádané, pročež lze jeho volby  

přivítat. Autorka vychází z dostatečných teoreticko-právních 

východisek.  



 

2. Způsob zpracování  

Zpracování je věcně komplexní, vycházející z právní úpravy 

de lege lata, má pedagogicko-výkladovou povahu. Práce má 

logickou a jasnou strukturu.  Stejně tak hloubka odborné analýzy 

autorky je dostatečná. Autorka shromáždila adekvátní  množství 

pramenů, s nimiž náležitě pracuje. Velmi precizní je práce 

s judikaturou. Jistou výhradu však  mám k přílišné sekularizaci 

práce na 13 částí se zařazením vývoje institutu do části 

poslední.  

 

3. Výsledky a zhodnocení práce  

Práce pokrývá předmětné téma a je přínosná. Autorka dospívá 

k relevantním závěrům,  a to zejména ke zhodnocení principů 

odškodňování vojáků v komparaci s odškodňováním dle 

pracovněprávní, potažmo soukromoprávní úpravy. Zajímavá je 

polemika ohledně existence správního řízení.  

 

4. Klasifikace práce 

Předložená práce má velmi dobrou úroveň a lze ji doporučit 

k obhajobě. V rámci obhajoby by autorka měla osvětlit nakolik 

novela zákoníku práce a dalších předpisů č. 285/2020 Sb.  ovlivní 

odškodňování služebních úrazů vojáků z povolání.  

      

V Praze dne 22.11. 2020 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

 oponent práce  


