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Předložený elaborát je zpracován na velmi aktuální,  ale zároveň též náročné 

téma z hlediska právní úpravy i její aplikace, o čemž  mimo jiné svědčí i řada judikátů 

Nejvyššího soudu.

Text diplomové práce o  rozsahu 108 stran je (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do osmi kapitol dále zpravidla podrobněji členěných.  

První z nich je věnována úpravě ochrany zdraví zaměstnanců při práci a 

povinnostem zaměstnavatele vztahujícím se k pracovním úrazům a nemocem 

z povolání. Druhá kapitola se obecně zabývá koncepcí odpovědnosti v pracovním 

právu. Navazující kapitoly 3. , 4. a 5. představují z hlediska obsahu i rozsahu stěžejní 

část elaborátu. Autorka zde uvádí podrobnou analýzu platné právní úpravy 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí 

z povolání, možnosti zproštění se této odpovědnosti zaměstnavatelem a detailně 

zkoumá jednotlivé druhy náhrad, které jsou v souvislosti s takto způsobenou škodou 

poskytovány. Kapitola 6. podává charakteristiku zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 

Samostatná kapitola 7. je věnována předpokládané transformaci institutu 

odpovědnosti za škodu způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání z oblasti 

pracovněprávní do  systému sociálního zabezpečení. V závěrečné kapitole autorka 

na základě dostupných statistických dat a grafů prezentuje vývoj počtu pracovních 

úrazů a nemocí z povolání v České republice vletech 2004-2010.

V samotném závěru práce autorka uvádí důvody, které  měly vést k celkové 

změně koncepce náhrady škody na zdraví zaměstnanců, a hodnotí klady i zápory 

současné  úpravy obsažené v zákoníku práce  a v zákoně o úrazovém pojištění 

zaměstnanců.

Lze konstatovat, že záměr autorky podat ucelený přehled o zvolené 

problematice, charakterizovat a zhodnotit současný systém odpovědnosti 



zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání  

(zejména z hlediska poskytovaných náhrad) se v rámci předložené diplomové práce 

podařilo splnit a vybrané  téma úspěšně zvládnout.  Diplomantka se velmi dobře 

vyrovnala s poměrně náročnou problematikou a prokázala bezchybnou orientaci  

v příslušných právních předpisech. Kromě analýzy právních norem využívala také 

bohatou judikaturu, na jejímž základě pak poukazuje na nejčastější výkladové 

problémy. 

Z hlediska formálního se elaborát vyznačuje přehlednou strukturou s logickou 

provázaností jednotlivých kapitol. Pozitivně lze hodnotit i širší okruh odborné 

literatury, z níž  autorka při zpracování vycházela, a zařazení grafů a statistických 

údajů, které názorně doplňují předmětnou problematiku. Také po stránce obsahové 

je předložený elaborát zpracován precizně a nevykazuje zásadní nedostatky.

S ohledem na výše uvedené  je  možno celkově konstatovat, že předložená 

diplomová práce vyhovuje stanoveným požadavkům, a proto ji  doporučuji

k obhajobě.

Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě vyjádřila svůj názor na  

předpokládaný směr legislativního vývoje v předmětné oblasti.
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