
Posudek školitele  

na disertační práci JUDr. Jakuba Tomšeje na téma 

„Pracovnělékařské služby“ 

 

Doktorand JUDr. Jakub Tomšej přistupoval po celou dobu 

doktorandského studia na PF UK velmi pečlivě k plnění studijních povinností; 

účastnil se s aktivními příspěvky mezinárodních vědeckých konferencí, 

publikoval vědecky přínosné statě a podílel se i na pedagogickém procesu 

zajišťovaném školícím pracovištěm - průběh jeho studia, kterého je předložená 

disertační práce pomyslným završením, je možno hodnotit výhradně kladně. 

Disertační práce JUDr. Tomšeje se zabývá velmi aktuální tématikou, která 

je v posledních letech pravidelně předmětem vědeckých diskusí i rozhodovací 

praxe českých soudů. Problematika pracovnělékařských služeb má však též 

významný „nadnárodní“ aspekt, který doktorand nepomíjí – naopak; srovnání 

dílčích aspektů zkoumané problematiky s „obdobnou“ právní úpravou (i praxí) 

v Německu a Rakousku jsou obohacením práce a mohou být též významným 

přínosem nejen pro právní teorii, ale i pro případné legislativní práce při 

zvažování budoucích úprav této problematiky. 

Disertační práce je zpracována pečlivě (výskyt ojedinělých písařských 

nepřesností na tomto konstatování ničeho nemění) a vyzařuje z ní zájem, který 

doktorand dlouhodobě věnuje nejen problematice pracovnělékařských služeb, 

ale i dalším oblastem pracovního práva, nacházejícím se na styčných plochách s  

právem sociálního zabezpečení a s právem zdravotnickým. 

Při zpracování zvoleného tématu doktorand prokázal též hluboké znalosti 

občanského práva a popsal též mnohé související aspekty, při kterých osvědčil 

velmi dobrou orientaci v právu obchodních korporací a právu správním; 



doktorand prokázal též pokročilé znalosti z oblasti metodologie tvorby i výkladu 

práva.   

  Občasně použité, pro tento druh práce ne zcela obvyklé, expresivnější 

výrazy chápu jako projev mimořádného zaujetí doktoranda zvoleným tématem a 

snahu přesvědčit čtenáře o naléhavosti potřeby nalezení řešení některých 

diskutovaných otázek. Jistě ne všechna řešení předestřená při této snaze 

doktorandem musí být široce „sdílena“, i jejich diskusní potenciál má však svoji 

hodnotu a je obohacením vědeckého diskurzu.     

S ohledem na dosavadní průběh studia, jakož i s ohledem na způsob 

zpracování doktorandské práce, která splňuje nároky kladené na disertační práce 

na PF UK, jednoznačně doporučuji přijetí předložené práce JUDr. Jakub 

Tomšeje k obhajobě. 

 

V Praze dne 1.9.2016    

    

      prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  

 


