
Zápis z obhajoby disertační práce 
 
 
Den konání:   17. října 2016 od 16:30 
Místo konání:   místnost 412 
Jméno doktoranda:  JUDr. Jakub Tomšej 
Název disertační práce:  Pracovnělékařské služby  
Za přítomnosti  

1. předseda komise  prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 
2. oponent   JUDr. Ljubomír Drápal 
3. oponent   Doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. 
4. člen komise  prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 
5. člen komise  JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 
6. školitel   prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D. 

 
 
Zápis o průběhu obhajoby disertační práce: 
 
Úvodem přivítal předseda komise přítomné členy komise. Konstatoval, že se dostavili všichni ustanovení členové 
a komise je usnášeníschopná.  
 
Následně byl uveden JUDr. Tomšej.  
 
Předseda komise doktoranda stručně představil, shrnul průběh jeho studia a zmínil základní informace o jeho 
osobě. Následně dal prostor JUDr. Tomšejovi k doplnění a zejména k představení své práce.  
 
Po představení doktoranda a po představení práce ze strany doktoranda přednesli své posudky oba oponenti v 
pořadí doc. Chvátalová a JUDr. Drápal. Oba oponenti poukázali jak na pozitiva práce, která dle jejich vyjádření 
jednoznačně převažují, tak na některé dílčí nedostatky.  Spolu s tím formulovali na JUDr. Tomšeje několik otázek 
– otázky se zaměřovaly na právní úpravu vstupní pracovně-lékařské prohlídky a důsledků její absence a dále na 
povahu pracovně-lékařských posudků a jejich význam ve vztahu k právní úpravě skončení pracovního poměru.  
 
JUDr. Tomšej se vyjádřil k oběma posudkům a následně odpověděl na položené otázky, dle vyjádření oponentů 
uspokojivě. 
 
Posléze se k osobě doktoranda a k průběhu jeho studia vyjádřil školitel, prof. Pichrt.  
 
Následně otevřel předseda komise obecnou rozpravu. V jejím rámci byla všemi přítomnými členy komise 
diskutována zejména problematika pracovních úrazů (předpokladů vzniku odpovědnosti za pracovní úraz  v 
jednotlivých dílčích praktických situacích – poukazováno bylo i na zahraniční judikaturu), přičemž v jejím rámci 
bylo JUDr. Tomšejovi položeno několik s prací souvisejících otázek týkajících se primárně naplnění zákonných 
předpokladů vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz v konkrétních aplikačních situacích.  
 
Po uzavření obecné rozpravy předseda komise vyzval JUDr. Tomšeje k závěrečnému slovu. JUDr. Tomšej 
v krátkosti poděkoval školiteli a přítomným členům komise.  
 
Následně JUDr. Tomšej místnost opustil a bylo přistoupeno k tajenému hlasování.  
 
Hlasy sečetl JUDr. Morávek, který konstatoval, že žádný hlas není neplatný, že se pro vyslovilo 6 členů komise, 
nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  
 
Výsledek obhajoby disertační práce byl posléze slavnostně sdělen JUDr. Tomšejovi.  
 
 
Zapsal dne 17. října 2016       JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 


