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Posudek vedoucího rigorózní práce 

 

Jméno kandidáta: Mgr. Lucie Nguyenová 

Téma a rozsah práce: Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z 

povolání, 145 stran textu 

Datum odevzdání práce v tištěné podobě 20.11.2015, v elektronické podobě 8.11.2015 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je aktuální, otázky povinnosti k náhradě 

újmy jsou právem diskutovány odbornou veřejností v souvislostí s problematickou 

právní úpravou 

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti 

jednoznačně prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury  

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování rigorózní práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – autorka se mnou téma konzultovala, stejně 

jako vlastní práci. Nejedná se o první samostatnou práci autorky, vedl jsem již její 

diplomovou práci a i v tomto případě se jednalo o výbornou práci 

- Logická stavba práce – práce je členěna do 5 částí s výjimkou úvodu a závěru. 

V rámci první části autorka analyzuje základní znaky úpravy povinnosti 

zaměstnavatele k náhradě újmy, v druhé se zabývá novelou zákoníku práce, která 

přizpůsobila pracovněprávní úpravu nové terminologii a přístupu nového občanského 

zákoníku. Následující části se detailně zabývající předpoklady odpovědnosti 

zaměstnavatele a druhy náhrad. Struktura je úsporná a přitom přehledná.  

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny  
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- Hloubka provedené analýzy – autorka analyzuje zvolené téma dostatečně, včetně 

relevantní judikatury vyšších soudů v ČR a dochází k podnětným závěrům. Z celé 

práce je zřejmá jistá autorčina praktická zkušenost s tématem i úpravou bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

- Úprava práce – práce je standardně upravena ve formě rigorózní práce 

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, místy drobné překlepy (např. velké 

počáteční písmeno ve slově „Zákon“ str. 157 rigorózní práce) 

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UP na 

zpracování rigorózních prací. Protokol o vyhodnocení podobnosti práce ze dne 

10.11.2016 vykázal  u  500 podobných dokumentů míru shodnosti pod 5 %. Tato míra 

je akceptovatelná a je způsobena shodnou citací právní úpravy, resp. vstupních 

základních právních poznatků. 

Autorka dochází k podnětným závěrům (zejména str. 115 a násl. rigorózní práce) a 

správně identifikuje problematická místa právní úpravy a její aplikace. Vyzdvihuji též 

analýzu relevantních metod pro identifikaci rizik na str. 44 a násl. rigorózní práce). 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadních připomínek. 

Autorka zohlednila a zapracovala všechny mé připomínky vznesené během tvorby 

práce. K těm dílčím uvádím, že lze důvodně pochybovat o tom, zda Listina základních 

práv a svobod byla do ústavního pořádku vnesena předsednictvem České národní rady 

pod č. 2/1993 Sb., když navíc předsednictvo nebylo k tomuto kroku kompetentní (str. 

157 rigorózní práce).  

Vyzdvihuji teoretický úvod o odpovědnosti, jakož i analýzu vývoje právní úpravy 

v číselně třetí (obsahově druhé části) rigorózní práce.   

 

Pro účely obhajoby se dovoluji autorky zeptat:  

1) Proč zákonodárce upustil v názvu zkoumaného institutu od pojmu „odpovědnost“? 

Blíže viz první a druhá část rigorózní práce. 

2) Co se rozumí pracovním úrazem? 
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6. Doporučení – práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro konání státní 

rigorózní zkoušky 

7. Navržený klasifikační stupeň – prospěl(a)  

 

V Praze dne 7.12.2016 

 

       doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

       vedoucí rigorózní práce 


