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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Zvolené téma je tradičním pracovněprávním tématem kvalifikačních prací, zároveň je však 

možno konstatovat, že jde o téma aktuální a významné.  

 

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

metody 

 

Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudoval autor příslušnou českou a také 

slovenskou právní úpravu, odbornou literaturu časopiseckou i knižní a další informační 

zdroje a rovněž rozsáhlou soudní judikaturu vztahující se k tématu.  

Autorův přehled o obecných otázkách pracovního práva a právní úpravě otázek souvisejících 

se zvoleným tématem je ucelený a má velmi dobrou úroveň. 

Při zpracování zvoleného tématu vycházel autor zejména z metody deskriptivní a dále také 

z metody analýzy a syntézy a metody komparativní.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Systematické členění textu je vhodné. Je rozdělen do úvodu, sedmi kapitol, z nichž všechny 

kromě dvou posledních jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují, jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. Obsahuje též resumé 

v češtině a v angličtině. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Z úrovně textu je zřejmé, že diplomant přistoupil ke zpracování zvoleného tématu s velkým 

zájmem a náležitými znalostmi. Nejprve zaměřuje pozornost na obecné otázky pracovního 

práva – vymezuje jeho pojem, zabývá se jeho zásadami, prameny a postavením v systému 

práva. V následujících čtyřech kapitolách se zabývá všemi důležitými otázkami 

bezprostředně souvisejícími se zvoleným tématem. V šesté kapitole srovnává autor právní 

úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu v ČR a SR, v sedmé uvádí dílčí náměty de lege 

ferenda. Velmi dobře pracuje se soudní judikaturou. 

V závěru diplomant hodnotí platnou právní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu. 

Konstatuje, že „…lze konstatovat, že problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu je 

stále aktuálním tématem, ze své podstaty týkajícím se každého zaměstnance i každého 

zaměstnavatele, a proto je třeba jí neustále věnovat pratřičnou pozornost“. S tímto názorem 

lze jistě souhlasit. 

Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, je zdařilá. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce – „zejména analytickou metodou zpracovat 

právní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu 



  

způsobenou zaměstnavateli“ – byl komplexně a 

úspěšně naplněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

O samostatnosti autora v přístupu ke zpracování 

zvoleného tématu svědčí zejména skutečnost, že řadu 

otázek důkladně zkoumá a zaujímá k nim své 

stanovisko. 

Dne 12.11.2021 byl k práci vygenerován „Protokol o 

kontrole na plagiáty“, podle něhož existuje 700 

podobných dokumentů. Nejvyšší dosažená míra 

podobnosti je nižší než 5 %, jde tedy o práci původní. 

Logická stavba práce Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazují, práce je přehledná. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor vychází z odborné literatury české i zahraniční 

a z dalších informačních zdrojů. V textu s nimi dobře 

pracuje a řádně je cituje. Rovněž jeho práce s českou 

a slovenskou soudní judikaturou má velmi dobrou 

úroveň. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Na základě provedené analýzy zkoumaných otázek 

přináší autor dílčí náměty de lege ferenda. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

K úpravě práce nemám závažnější připomínky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň jsou velmi dobré. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Během obhajoby diplomové práce se diplomant může stručně zaměřit na komparaci české a 

slovenské právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu. 

 

 

Doporučení práce k obhajobě Posuzovanou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň výborně 

 

 

V Praze dne 25.1.2021 
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