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Oponentský posudek na disertační práci Jakuba Tomšeje „Pracovnělékařské 

služby“ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 Disertační, odevzdaná mi  v polovině června 2016 ke zpracování  posudku 

oponenta disertační práce, je systematicky rozčleněna do  Úvodu, devíti částí 

(označenými body 1. až 9) a do závěru. Spolu s abstraktem, resumé,  klíčovými 

slovy, seznamem zkratek a použitou literaturou má práce celkem 205 stran, 

formátovaných na 32 řádek. 

 

V první části (označené bodem 1.) autor označuje „prameny práva“ (rozumí 

se ve vztahu k tématu disertační práce), v bodě 2. vymezuje pojem 

pracovnělékařských služeb, pod bodem 3. je obsažen výklad o subjektech 

pracovněprávních služeb (poskytovateli, zaměstnavateli a zaměstnanci), bod 4. 

obsahuje výklad pracovněprávních prohlídek, pod bodem 5. se hovoří o lékařských 

posudcích,  v bodě 6. se autor věnuje souvislostem s některými pracovněprávními 

instituty, bod 7. obsahuje údaje o souvislostech ochrany osobních údajů 

s pracovnělékařskými službami,  v bodě 8. je rozebrána odpovědnost poskytovatele 

pracovnělékařských služeb a pod bodem 9. se autor věnuje pracovnělékařským 

službám u služebních poměrů. V závěru autor předestírá kromě obecných úvah též 

kritiku platné právní úpravy spojené s  náměty de lege ferenda. 

 

 Uvedené členění považují za vhodné, jednotlivé části a kapitoly na sebe 

logicky navazují a jsou vzájemně provázané. 

 

 Z obsahu práce je zřejmé, že autor se řešené problematice věnuje 

dlouhodobě a v potřebných podrobnostech a souvislostech a že sleduje též 

literaturu a judikaturu zabývající se pracovnělékařskými službami. 

 

 Ze zpracované problematiky bych zejména vyzvedl výklad obsažený pod 

body 3., 4. a 5., v nichž se znalostí věci se vypořádává s otázkami poskytování 

pracovnělékařských služeb, zejména při pracovněprávních prohlídkách a 

lékařských posudcích. Přichází se zasvěceným  pohledem na řešenou problematiku 

a často velmi výstižně pojmenovává přednosti a „slabiny“ právní úpravy; práce 

jako celek představuje značný přínos do řešení těchto, v současné době navýsost 

aktuálních otázek. 

 

 V neposlední řadě je třeba ocenit výklad obsažený pod bodem 8., když 

výklad  o odpovědnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb se neomezuje jen 

na odpovědnost za škodu, ale věnuje se též odpovědnosti za správní delikt, 

odpovědnosti za disciplinární delikt a trestní odpovědnosti. 
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 Určitým nedostatkem práce je práce s judikaturou soudů, která se věnuje 

řešené problematice. Autor ne zcela vystihl přístup soudů při řešení právní úpravy 

obsažené v zákoně č. 20/1966 Sb., navíc odlišný v době před a po nálezu 

Ústavního soudu č. Pl ÚS 11/08 (přičemž „problémy“ tímto nálezem vyvolané 

popisuje celku výstižně), a při výkladu „nové“ právní úpravy uvedené v zákoně č. 

373/2011 Sb., a ne zcela vzal v úvahu „ochranu“ zaměstnanců v judikatuře soudů, 

uplatňující se zejména za účinnosti zákona č. 20/1966 po vydání zmíněného nálezu 

Ústavního soudu.  Judikaturu soudů proto neinterpretuje přesně a v souladu 

s jejími záměry, někdy její dílčí závěry vytrhuje z kontextu a nepostihuje její pravý 

smysl. Uznávám, že interpretace judikatury ohledně pracovnělékařských služeb (a 

toho, co jim předcházelo) není  snadná a že i v odborné literatuře se objevují 

názory, které judikaturu spíše „dezinterpretují“, nicméně téma práce jistě vyžaduje, 

aby i judikaturní závěry byly hodnoceny třeba i kriticky, ale výstižně. 

 

 Závěr práce přináší také náměty de lege ferenda, z nichž některé jsou jistě 

podnětné a jiné mají nepochybně diskusní povahu a které důvodně vyúsťují do 

požadavku na zdokonalení legislativní úpravy. 

 

 I přes uvedenou výhradu splňuje předložená práce požadavky kladné na 

disertační práci. Autor prokázal, že s řešeným tématem je schopen pracovat 

tvůrčím způsobem a že je schopen zaujímat vlastní podložené názory a činit 

vědecké závěry. Práci proto doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertačních prací. 

 

V Brně dne  17. srpna 2016 

 

 

 

 JUDr. Ljubomír Drápal 

                                                                                              oponent 


