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 Předkládaná disertační práce je psána na aktuální a zajímavé téma, a to jak  z pohledu 

právní teorie, tak i praxe.  

 

 Práce je členěna na úvod a devět kapitol. Dále obsahuje abstrakt, resumé, klíčová 

slova, seznam zkratek a seznam použité literatury. Hlavní cíle práce jsou vymezeny v úvodu a 

patří k nim „podat ucelený výklad ..., jehož závěry budou využitelné v praxi“, „upozornit na 

případná sporná místa“ a zaujmout „stanovisko ke všem případným nejasnostem“.  

 

Pojednání se zaměřuje především na podstatu pracovnělékařských služeb a jejich 

pracovněprávních vazeb. Medicínské aspekty téměř pomíjí, což je dáno odborností 

doktoranda a oborem, v jehož rámci je práce předkládána. Správněprávní souvislosti jsou 

zmiňovány jen v nezbytném rozsahu. Takový přístup je logický, neboť v popředí zájmu stojí 

vztahy soukromoprávní, zatímco výše zmíněnou materii řadíme do práva veřejného.   

 

 Velmi pozitivně hodnotím komplexní přístup pana JUDr. Tomšeje ke zpracování 

tématu. Rozbor problematiky z pohledu českého práva se neomezuje na hlavní zákony, tedy 

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákoník práce. Zachyceny jsou rovněž vazby na občanský zákoník, zákon č. 198/2009 Sb., o 

rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů, ve znění pozdějších předpisů apod. Navazuje popis pramenů mezinárodního práva 

veřejného, přednostně relevantních úmluv Mezinárodní organizace práce, a  pramenů práva 

Evropské unie, konkrétně příslušných směrnic. Významné místo náleží judikatuře Nejvyššího 

soudu, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie. 

Doktorand je sleduje v jejich vzájemných souvislostech a poukazuje na názorový posun 



týkající se vybraných právních otázek.  Některé pasáže mají komparativní charakter. Zmínky 

o právní úpravě rakouské, německé či slovenské jsou zajímavé a zasloužily by si větší prostor. 

Nicméně by to vedlo k  podstatnému rozšíření počtu stran. 

 

Za přínosnou považuji kapitolu pátou, která pojednává o povaze lékařských posudků, 

jakož i kapitolu osmou, věnovanou soukromoprávní i veřejnoprávní odpovědnosti 

poskytovatele pracovnělékařských služeb. Celkově pak oceňuji kritický přístup autora 

doplněný řadou podnětů a návrhů de lege ferenda. Formulované závěry jsou řádně 

zdůvodněné a představují  fundovaný základ k odborným diskusím.  

  

Disertační práce se opírá o rozsáhlou prostudovanou literaturu, považuji však za 

vhodné uvést při citování monografií, učebnic a dalších zdrojů v seznamu použité literatury 

též ISBN, resp. ISSN. Požadovaná kritéria jsou splněna z hlediska rozsahu (205 stran) i 

systematiky. Text je psán odborným jazykem s evidentní znalostí právní terminologie. Jen 

místy došlo omylem k záměně pojmů (např. místo „demonstrativní“ je na str. 59 uvedeno 

„dispozitivní“).  Po jazykové stránce mám dílčí výhrady k opakování slov, překlepům (např. 

namísto „obsoletní“ je na str. 114 uvedeno „obsolentní“) či používání výrazů, které dobře 

vystihují situaci, nicméně jsou vhodnější pro články určené laické veřejnosti (např. na str. 109 

„poprask“, nebo na str. 112 „Sofiina volba“). Uvedená drobná opomenutí nesnižují celkovou 

kvalitu předloženého materiálu, který by měl být rozhodně publikován. Relevantní je nejen 

pro právníky, kteří se touto oblastí zabývají, a poskytovatele pracovnělékařských služeb, ale 

také zaměstnavatele a  zaměstnance.  

 

Disertační práci považuji za hodnotnou a doporučuji ji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertačních prací. 
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