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„Odpovědnost za škodu v soudní judikatuře“ 

 

Rozsah: 73 stran textu 
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1. V posuzované práci se diplomant zabývá důležitým tématem, jehož aktuálnost je dána i 

novelou zákoníku práce, uskutečněnou zákonem č. 205/2015 Sb., která nabyla účinnosti dnem 

1. 10. 2015.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudoval diplomant zejména příslušnou 

právní úpravu, odbornou literaturu a především bohatou soudní judikaturu vztahující se 

k tématu. Pokud jde o metody použité při zpracování zvoleného tématu, vycházel autor hlavně 

z metody deskripce a z metody analýzy a syntézy.  

 

3. Cíl práce – „analyzovat současný právní stav zákonné úpravy institutu odpovědnosti za 

škodu v pracovněprávních vztazích, a to nejen s ohledem na relevantní materii obsaženou 

v zákoníku práce, nýbrž i s důrazem na soudní judikaturu“ – byl komplexně a úspěšně 

naplněn. Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil ke zpracování zvoleného tématu 

s velkým zájmem a náležitými znalostmi.  

Systematické členění textu je vhodné, je rozdělen do úvodu, 6 kapitol, z nichž všechny kromě 

2. jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou 

vzájemně provázané. Diplomant vychází z odborné literatury a dalších informačních zdrojů, 

s nimiž v textu uvážlivě pracuje a řádně je cituje.  V textu věnuje pozornost zejména 

odpovědnosti v právu, významu soudní judikatury v českém právním systému a povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele k náhradě škody.  

V závěru diplomant hodnotí „současnou právní úpravu odpovědnosti za škodu v základních 

pracovněprávních vztazích v kombinaci se stručným zamyšlením nad možným vývojem do 

budoucna“. Konstatuje, že „pracovněprávní úprava odpovědnosti za škodu je vystavěna na 

poměrně stabilních (letitou praxí ověřených) principiálních základech“.  Vyslovuje názor, že 

„právo je sice živoucí fenomén, který by měl reflektovat měnící se potřeby společnosti, což 



by mělo být v rozumné míře chápáno spíše jako výzva pro vykladače právních norem než 

jejich tvůrce“. Zcela závěrem dodává, že „nynější podoba právní úpravy odpovědnosti za 

škodu obsažená v zákoníku práce nevykazuje závažnější nedostatky, které by vyžadovaly 

legislativní zásah, a má tak v době současné hypertrofie a lability práva šanci přetrvat“. 

S těmito názory lze jistě souhlasit.  

 

4. V rámci diskuse při obhajobě by se mohl diplomant zaměřit na povinnosti zaměstnavatele 

k náhradě škody způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání.  

 

5. Závěrem konstatuji, že diplomant prokázal výbornou znalost zvoleného tématu, práci nelze 

vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, splňuje požadavky kladené na diplomové 

práce, je zdařilá. Proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  

 

 

V Praze dne 5. 6. 2016         Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

          oponent 

 

 


