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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si zvolil obligátní téma diplomových prací, k němuž bylo již mnoho napsáno.  
Souhlasím však s jeho tezí, že jde o téma trvale aktuální.  

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

metody 
 
Téma lze hodnotit jako středně naročné na teoretické znalosti a vstupní údaje, přičemž tuto 
náročnost v případě autorovy práce mírně zvyšuje práce s bohatou judikaturou a 
komparace s dílčími aspekty slovenského práva. Autor shromáždil dostatečné množství 
podkladů a vstupních údajů, s nimiž korektně pracuje za použití popisné a na vybraných 
místech i analytické metody.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do pěti kapitol, které na sebe logicky navazují. Poslední dvě kapitoly 
obsahují poznámky autora ke komparaci vybraných aspektů s právním řádem Slovenska a 
náměty de lege ferenda.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce byl podle názoru oponenta splněn.   
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autora při 
zpracování tématu, a to i s ohledem na protokol o 
vyhodnocení podobnosti práce. Byť dle protokolu 
práce vykazuje jistou podobnost s jinými pracemi, 
jde o podobnost, která spočívá zejména v ustálených 
slovních spojeních a odkazech na legislativu a 
judikaturu.   

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje s bohatou paletou domácích zdrojů, 
které jsou v práci řádně citovány. Vyzdvihnout lze i 
práci s judikaturou.  
 
V seznamu literatury postrádám aktuální články 
významných autorů (prof. Bělina, dr. Čech, dr. 



 

 

 

Melzer) k problematice dopadů rekodifikace na 
možnou existenci přímého odpovědnostního vztahu 
mezi zaměstnancem a poškozeným.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autora je třeba pochválit za dobrou úroveň 
teoretických znalostí z oboru pracovního i 
občanského práva, díky čemuž je jeho text dobře 
strukturovaný a postavený na pevných teoretických 
základech. Na druhou stranu se však domnívám, že 
šíře zvoleného tématu na některých místech vedla 
k jisté schématičnosti, kdy se práce drží spíše 
popisné metody, nejde do hloubky, neprokazuje 
autorovy schopnosti vlastní argumentace. Autor na 
mnoha místech parafrázuje publikované nebo 
judikované názory, aniž by bylo zřejmé, jaký je jeho 
vlastní úsudek a názor. Tento všeobecný dojem 
nicméně zčásti napravuje závěrečná kapitola, v níž 
autor formuluje vlastní názory a náměty de lege 
ferenda. Hloubku provedené analýzy tak v souhrnu 
hodnotím ještě jako dostatečnou.  
 
Pokud jde o dílčí připomínky, uvádím zejména 
následující:  

- Jak už jsem zmínil výše, v práci postrádám 
reflexi otázky, zda rekodifikace skutečně 
(jak uvádí někteří civilisté) otevřela cestu 
přímému odpovědnostnímu vztahu mezi 
zaměstnancem a poškozeným. Jde o jedinou 
oblast v rámci zvoleného tématu, o kterém 
v posledních letech probíhají bouřlivější 
akademické diskuse, a je tak škoda, že se k 
ní autor nevyjádřil.  

- K výkladu na str. 5 uvádím, že je poněkud 
samoúčelné citovat § 1a odst. 2 ZP, aniž by 
autor vysvětlil, jaká je jeho vazba na § 588 
NOZ a jaký tedy má vliv na právní vztahy, 
keré autor dále popisuje.  

- Na str. 26 jsem zcela nepochopil, jak se dle 
autora dělí prevenční povinnosti.  

- Na str. 32 postrádám jasnou odpověď na 
otázku, kterou si autor položil, tj. kde končí 
cesta do zaměstnání v různých autorem 
zmíněných situacích.  

 
Podobných připomínek by bylo možno formulovat 
ještě několik, považuji však za férové podotknout, 
že u kvalifikačních prací jsou zcela běžné. Celkový 
dojem z práce je dobrý a nenechává mne na 
pochybách o tom, že autor získal dobré znalosti 
zkoumané problematiky a dobře ji rozumí.  
 



 

 

 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá a 
práce je psána čtivě.   

 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě.  
 
V rámci obhajoby navrhuji, aby autor 
prezentoval svůj názor na otázku, zda v době 
od 1. 1. 2014, kdy již neplatí § 420 odst. 2 
zákona č. 40/1964 Sb., může poškozený vznést 
nárok na náhradu škody, kterou mu způsobil 
zaměstnanec při plnění pracovních úkolů, 
přímo vůči tomuto zaměstnanci.  

Navržený klasifikační stupeň Výborně až velmi dobře  
 
 
V Praze dne 21. 1. 2021 
 
 

______________________________ 
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., oponent 


