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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Předložený elaborát je zpracován na téma aktuální, závažné a poměrně obtížné
z hlediska právní úpravy, její interpretace a aplikace, o čemž mimo jiné svědčí i
četnost judikatury.
2. Náročnost tématu na :
- Teoretické znalosti: Zpracování tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci
v právní úpravě, včetně rozhodnutí Nejvyššího soudu a nálezů Ústavního soudu
vztahujících se k předmětné oblasti.
- Vstupní údaje a jejich zpracování: Autor při zpracování vycházel z širokého okruhu
odborné literatury – monografií a článků publikovaných v odborných periodikách , z
elektronických zdrojů i z příslušných právních předpisů.a komentářů k nim.
-Použité metody: Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody
deskripce, interpretační analýzy a komparace.
3. Kritéria hodnocení práce:
- Splnění cíle práce: Stanovený cíl spočívající v přehledném a komplexním
zpracování současné právní úpravy nejvýznamnějších druhů pracovněprávní
odpovědnosti zaměstnavatele a na této platformě provedení analýzy

jejích

aktuálních a problematických prvků, případně navržení cest, kterými by se právní
úprava měla vydat v budoucnu se autorovi podařilo v rámci předloženého elaborátu
splnit, téma velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat.
- Samostatnost při zpracování tématu:
Diplomant přistoupil ke zvolenému tématu velmi odpovědně, v dostatečném časovém
předstihu a s vlastní představou o způsobu zpracování. Protokol o kontrole na

plagiáty generuje nejvyšší dosaženou míru podobnosti méně než 5% - práce je tedy
originálním dílem.
- Logická stavba práce: Elaborát je (kromě úvodu a závěru, který se obvykle číselně
neoznačuje, stejně jako následující součásti práce) rozdělen do pěti kapitol dále
podrobněji členěných. První z nich uvádí základní prameny, vymezuje klíčové pojmy
vztahující se k tématu a předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele. V kapitole druhé
se autor zaměřuje na analýzu jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu s výjimkou odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu při pracovních
úrazech a nemocech z povolání, kterou se zabývají

následující kapitoly třetí, čtvrtá

a pátá, která představuje svým rozsahem i obsahem těžiště diplomové práce.
Diplomant podrobně analyzuje právní úpravu předpokladů vzniku uvedeného druhu
odpovědnosti zaměstnavatele, důvodů umožňujících se

povinnosti k náhradě

majetkové a nemajetkové újmy zprostit a druhy a rozsah náhrad poskytovaných
zaměstnancům. V samotném závěru práce autor shrnuje poznatky, k nimž na
základě zpracovaného elaborátu dospěl, a naznačuje možné další směry vývoje
v předmětné oblasti.
Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností
jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané součásti.
-

Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací:

Autor zvolil jako výchozí zdroj stěžejní monografie a dále i řadu odborných článků a
dalších zdrojů, které cituje v souladu se stanovenou normou. Prokázal schopnost
samostatné práce s uvedenými prameny.
-

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu:

Elaborát

postihuje platnou právní úpravu odpovědnosti za škodu (povinnost

k náhradě majetkové a nemajetkové újmy) s důrazem na její interpretaci a aplikaci
v judikatuře. Zejména je třeba ocenit, že autor se

neomezil pouze na

výklad

jednotlivých ustanovení, ale předkládá i vlastní názory a stanoviska ke zkoumaným
problémům podložené přesvědčivou argumentací.
-

Úprava práce : Z hlediska formálního je elaborát upraven způsobem obvyklým

pro tento druh prací.
-

Jazyková a stylistická úroveň: Předmětná problematika je prezentována

srozumitelně, na vysoké stylistické úrovni a neobsahuje nepřesné či neobratné
formulace.

4. Další vyjádření k práci:
Předložený elaborát je zpracován precizně, nevykazuje obsahové nedostatky a lze
jej považovat za velmi zdařilý. Svědčí o skutečném zájmu autora o zvolené téma i o
velmi dobré znalosti právní úpravy předmětné problematiky a schopnosti orientace
v ní.
5. Otázky k zodpovězení při obhajobě:
Navrhuji, aby se diplomant v rámci diskuse při obhajobě vyjádřil k otázce současné
právní úpravy zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání.
6. Doporučení /nedoporučení práce k obhajobě
Lze konstatovat, že předložená diplomová práce vyhovuje stanoveným požadavkům
a je možno ji doporučit k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň :
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci stupněm výborně
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