Posudek vedoucího diplomové práce na práci
Ondřeje Lachnita
zpracovanou na téma „Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při
pracovních úrazech a nemocech z povolání“

Diplomová práce byla odevzdána dne31.1.2011. Předložená práce o celkovém rozsahu
68 stran je členěna kromě úvodu a závěru na 11 (neočíslovaných) kapitol. První kapitola
pojednává obecně o odpovědnosti v právu, za škodu v pracovním poměru, následující
analyzuje prameny právní úpravy, další se pak zabývají podmínkami vzniku odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu, druhům odpovědnosti, pojmu pracovní úraz, nemoc z povolání,
liberačním důvodům, zákonnému pojištění zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním
úrazem a nemocí z povolání a spory týkajícími se odpovědnosti za škodu při pracovních
úrazech a nemocech z povolání.

Autor při zpracování diplomové práce prokázal dobrou znalost zvoleného tématu,
o čemž svědčí i prostudovaná literatura, jejíž seznam je připojen k práci. Diplomant v
předložené diplomové práci řádně cituje z použité odborné literatury a judikatury.

Předložená práce je zpracována pečlivě, množství pravopisných chyb je minimální
(výjimkou je příležitostná záměna zaměstnavatele za zaměstnance na str. 59 diplomové
práce). Ze systematického hlediska považuji práci za vyváženou. Po obecném úvodu do
problematiky odpovědnosti se diplomant zaměřuje na nejdůležitější prvky předmětného typu
odpovědnosti zaměstnavatele. Diplomant poctivě analyzuje relevantní judikaturu.
Kladně hodnotím oddíl věnovaný pojmu pracovní úraz (str. 16 diplomové práce),
oddíl pojednávající o sporech týkajících se odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a
nemocech z povolání a dále závěr diplomové práce (str. 61 diplomové práce).
.

V práci jsem nenašel výraznější chyby. Pouze bych doporučil důkladnější analýzu
shromážděných poznatků, diplomová práce má v podstatné části popisný charakter.

Předložená diplomová práce přes zmíněné nedostatky odpovídá požadavkům
kladeným na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Předběžně navrhuji
hodnotit předloženou diplomovou práci známkou výborně.

Během obhajoby by se měla diplomantka zaměřit na odpověď na následující otázky:

a) Které instituty upravené občanským zákoníkem se použijí vůči pracovněprávní úpravě
odpovědnosti za pracovní úraz a nemoc z povolání subsidiárně?
b) Je rehabilitace věcnou dávkou nebo službou (str. 54 diplomové práce)?

V Praze, dne 4. března 2011

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
vedoucí diplomové práce

