
Pracovní právo pro personalisty II. 
 
 
 
Termíny přednášek: únor–červen 2022, 1x měsíčně 

 

Přednášky se budou konat vždy ve čtvrtek 12:30–16:30 hod. (30 minut přestávka). 

 

Konkrétní termíny přednášek: 3. 2., 3. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6. 

 

Místo konání přednášek: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1, Celetná 20, 
místnost č. 138. 
 

 

Přihláška: vyplněný a podepsaný formulář přihlášky lze zaslat do 21. 1. 2022 
- emailem na adresu: veronika.kazimourova@ff.cuni.cz (scan)  
- poštou na adresu:  Mgr. Veronika Kazimourová  

Katedra andragogiky a personálního řízení  
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy  
nám. Jana Palacha 2  
116 38 Praha 1 

 

 

Kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu – požadovaná součást 
přihlášky – lze ji zaslat poštou na výše uvedenou adresu. 
 

 

Úhrada kurzu: o způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky 
 

 

Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., vedoucí katedry andragogiky a personálního 
řízení, FF UK 

 

Odborný garant kurzu: Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na 

pracovní právo 
 

 

Nedílnou součástí výuky je vypracování písemných projektů (znalostních testů), které budou 

zadány po přednášce ke všem tematickým modulům. Posluchač je povinen zpracovat nejméně 

4 projekty s požadovanou úspěšností 70 %. 
 

 

Slavnostní ukončení kurzu s předáním osvědčení se bude konat v září 2022. 
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Tematické moduly kurzu Pracovní právo pro personalisty II.: 
 

 

1. Skončení pracovního poměru ve světle judikatury českých soudů  
(rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR v souvislosti s jednotlivými způsoby skončení 
pracovního poměru) 
 

Workshop  
(procvičení na praktických příkladech, případové studie a hledání jejich řešení, diskuze nad 
současnými problémy účastníků z praxe) 
 

Po přednášce bude zadán písemný projekt. 

 

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo 
 

 

2. Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích  
(zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení v pracovněprávních vztazích – pojmy, 

diskriminační důvody, výjimky, praktická aplikace, povinnosti zaměstnavatele, právní 

prostředky obrany před diskriminací a nerovným zacházením, zásada stejné odměny za stejnou 

práci a práci stejné hodnoty, šikana, mobbing, bossing a další formy nežádoucího chování na 

pracovišti) 
 

Po přednášce bude zadán písemný projekt. 

 

Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ, advokátní kancelář, s.r.o. 
specializující se na pracovní právo 
 

 

3. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy zaměstnavatelem zaměstnanci, včetně 

pracovních úrazů a nemocí z povolání  
(povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody, obecná a zvláštní, bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, pracovní úrazy, nemoci z povolání a jejich odškodňování, zákonné pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatelů) 
 

Po přednášce bude zadán písemný projekt. 

 

Mgr. Veronika Odrobinová, partnerka advokátní kanceláře GT Legal, advokátní kancelář, 

s.r.o specializující se na pracovní právo 

 

4. Pracovně-lékařské služby  
(vstupní, periodické a další pracovnělékařské prohlídky, smlouva o poskytování 

pracovnělékařských služeb, úhrada pracovnělékařských služeb, lékařské posudky, přezkum 

lékařských posudků, řešení nezpůsobilosti zaměstnance k práci, rozvázání pracovního poměru 

ze zdravotních důvodů, kategorizace prací, další povinnosti a sankce v oblasti 

pracovnělékařských služeb) 
 

Po přednášce bude zadán písemný projekt. 

 

Mgr. Barbora Suchá, advokát specializující se na pracovní právo 



5. Agenturní zaměstnávání  
(agentury práce, agenturní zaměstnávání; jednotlivé vztahy mezi agenturou práce, dočasně 

přiděleným zaměstnancem a uživatelem; smlouva o dočasném přidělení, pokyn k dočasnému 

přidělení, srovnatelné podmínky, ukončení dočasného přidělení, náhrada škody) 
 

Slaďování pracovního a soukromého života  
(způsoby zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, 
homeoffice, úprava pracovní doby) 
 

Po přednášce bude zadán písemný projekt. 

 

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo 


