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1. Povaha tématu, náročnost a aktuálnost  

Práce se zabývá klasickým tématem pracovního práva, které 

v posledních letech prochází neustálými úpravami a 

reprezentuje z pohledu zdraví zaměstnance nejdůležitější 

oblast pracovněprávní legislativy. Práce klade dále 

nároky na popis fungování předmětných institutů, stejně 

jako na praktické zkušenosti autorky. 

 

2. Hodnocení práce 

Práce se skládá z osmi částí, úvodu a závěru. Autorka 

nejprve stručně zmiňuje pojem a význam BOZP, dále líčí 

historický rámec tématu a jeho národní i mezinárodní 

prameny. Hlavní části práce jsou následně věnovány popisu 

platné právní úpravy v ČR, včetně kontrolní a dozorové 

činnosti. Speciálně se autorka věnuje oblasti prevence, 

stejně jako pracovním úrazům a nemocím z povoláním, 

pohříchu však velmi zkratkovitě, bez vymezení základních 

znaků (str. 59). Závěr práce je rekapitulační bez 

vlastního hodnocení a námětů de lege ferenda.   

 

4. Další vyjádření k práci 

Práce je toliko výkladová, autorka popisuje práva a 

povinnosti stran pracovního závazku bez vlastního 



pohledu. Mnohá tvrzení uvedená v práci nejsou podložena 

(např. str. 8,47, 57). Autorka standardně pracuje 

s vědeckými prameny, drobnou výhradu lze uplatnit pouze 

k citaci autorů předmětným pasáží u kolektivních děl 

(např. 36). 

 

Práce nepostrádá ucelenou strukturu a postihuje 

předmětnou materii.  Jak je již uvedeno, má však povahu 

toliko popisnou, bez osobního přístupu autorky. Autorka 

nevnáší vlastní pohled na problematiku ani nedává náměty 

de lege ferenda, a to ani v samotném závěru práce. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Práce má průměrnou úroveň a lze ji ohodnotit známkou 

dobře, nicméně celkové hodnocení bude provedeno 

v závislosti na výsledku obhajoby práce.  

 

V rámci obhajoby by autorka měla vyjádřit vlastní postoj 

ke zpracovávanému institut, provést celkové vlastní 

zhodnocení právní úpravy BOZP v ČR s vlastními náměry de 

lege ferenda.   
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