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 Předložený elaborát je zpracován na velmi aktuální, závažné  a poměrně 

obtížné téma z hlediska právní úpravy i její praktické aplikace , o čemž  mimo jiné 

svědčí i řada judikátů Nejvyššího soudu týkající se odpovědnosti za škodu. 

 

 Text diplomové práce o celkovém rozsahu 52 stran je (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do  tří kapitol dále podrobněji členěných.  V první z nich autor nejprve 

definuje pojem právní odpovědnosti v souladu s jejím pojmovým vymezením 

v obecné teorii práva. Poté se zaměřuje na institut pracovněprávní odpovědnosti a 

uvádí  její kategorizaci,  funkce, základní principy a specifika. 

Druhá kapitola, která z hlediska rozsahu představuje stěžejní část práce, 

obsahuje podrobnou analýzu právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu. 

Diplomant v jednotlivých subkapitolách uvádí předpoklady vzniku obecné 

odpovědnosti a jednotlivých druhů odpovědnosti zvláštní, způsob a rozsah náhrady 

způsobené škody, její projednání a možnosti zajištění závazku zaměstnance. 

V samostatné subkapitole se autor v souvislosti s výší náhrady škody zabývá též 

moderačním právem soudu a porovnává ustanovení zákoníku práce 

s občanskoprávní úpravou. 

Kapitola třetí je věnována právní regulaci umožňující v odůvodněných 

případech zavedení kontrolních mechanismů vůči zaměstnancům s cílem ochrany 

majetkových zájmů zaměstnavatele za podmínek chránících též osobní práva 

zaměstnanců. Autor se zde zaměřuje především na možnosti využívání různých 

druhů kamerových systémů a  monitorování elektronických zpráv či listovních zásilek. 

V této souvislosti zmiňuje též důležitou úlohu Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

V samotném závěru práce autor  hodnotí současnou úpravu pracovněprávní 

odpovědnosti  zaměstnance za škodu a uvádí  dílčí návrhy de lege ferenda.  

 



 Lze konstatovat, že záměr diplomanta poskytnout ucelený náhled do 

problematiky ochrany majetku zaměstnavatele se v rámci předložené diplomové 

práce podařilo splnit  a zvolené téma obsahově vyčerpat.   Elaborát má přehlednou, 

vnitřně vyváženou  strukturu s logickou provázaností jednotlivých kapitol . Autor při 

zpracování vycházel z odborné literatury i dalších zdrojů,  které v textu  řádně cituje. 

Ke zkoumaným problémům zaujímá vlastní stanoviska podpořená přesvědčivou 

argumentací. Pozitivně je třeba hodnotit i výběr judikátů, které vhodným způsobem 

doplňují zkoumanou problematiku o aspekt její praktické aplikace. Celkově je  

z hlediska obsahového  elaborát  na velmi dobré úrovni a nelze mu vytknout 

zásadnější nedostatky.  

 

 Z výše uvedených důvodů  lze předloženou diplomovou práci jako  vyhovující 

příslušným kritériím  d o p o r u č i t   k obhajobě. 

 

 Navrhuji, aby autor v rámci diskuse při obhajobě pohovořil o otázce 

přiměřenosti způsobu kontroly využívání telekomunikačních zařízení (internetu) ze 

strany zaměstnanců v pracovní době. 
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