
Oponentský posudek  

na diplomovou práci Evy Vavrošové

„Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech 
a nemocech z povolání“ 

Termín odevzdání práce : 23. 4 .2012

     Předložená práce o  rozsahu 108 stran textu je systematicky rozčleněna do 

úvodu, osmi kapitol, z nichž všechny kromě druhé a šesté jsou dále vnitřně členěny, 

a závěru. Obsahuje též abstrakt v češtině, němčině a angličtině. Autorka konkretizuje 

výklad řadou statistických údajů vztahujících se k tématu, které přehledně zařadila do 

tabulek. 

     Diplomantka se nejprve zaměřuje na ochranu zdraví zaměstnanců a dále na 

koncepci odpovědnosti v pracovním právu. Těžiště práce spočívá v následujících  

kapitolách, v nichž se autorka zabývá odpovědností zaměstnavatele za škodu při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání, důvody vedoucími ke zproštění se této 

odpovědnosti zaměstnavatelem, odškodňováním pracovních úrazů a nemocí 

z povolání a s ním souvisejícím zákonným pojišťěním zaměstnavatele. V sedmé 

kapitole je věnována pozornost zákonu č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců a v poslední kapitole se autorka soustředila na pracovní úrazovost a 

nemoci z povolání v ČR.

     V závěru se diplomantka zamýšlí nad současným systémem odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání a správně poukazuje „na hlasy požadující 

celkové přehodnocení zákona  o úrazovém pojištění zaměstnanců“ (str. 108). 

     Systematické členění textu  je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují a jsou vzájemně provázané. Diplomantka vychází z rozsáhlého okruhu 



odborné literatury časopisecké i knižní, kterou uvádí   v seznamu použité literatury, 

v textu s ní uvážlivě  pracuje  a odkazuje na ni. 

     Zvolené téma je velmi aktuální a důležité a zároveň i náročné na zpracování, a to 

zejména vzhledem k měnící se koncepci odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání, která byla připravována. Z úrovně textu je zřejmé, že diplomantka 

přistoupila ke zpracování zvoleného tématu s hlubokým zájmem,  náležitými 

znalostmi a velkou pečlivostí. Nezaměřila se  pouze na jeho obecné otázky a rozbor 

platné právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání, ale zabývá se i problémy, které vznikají při její aplikaci v praxi. 

Vychází zejména z příslušné soudní judikatury. 

     Velká pozornost je věnována  zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců, který 

měl přinést do autorkou sledované oblasti významné změny a jehož účinnost byla 

několikrát odložena. Během obhajoby by se měla diplomantka zaměřit na aktuální 

vývoj,  který v této oblasti nastal od doby, kdy práci dokončila. Práci  nelze vytknout 

závažnější nedostatky věcné ani formální povahy.

     Posuzovaná práce je velmi zdařilá, diplomantka prokázala  výbornou znalost 

zvoleného tématu i otázek souvisejících. Zvolené téma bylo zpracováno komplexně a 

úspěšně.

     Závěrem konstatuji, že předložená  plně odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě.

JUDr. Věra Štangová, CSc.

                                                                                      oponent       

   

V Praze dne 21. května 2012
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