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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si pro účely zpracování své práce zvolil téma, které je poměrně aktuální, a to 
s ohledem na stále „novou“ úpravu soukromého pojištění v NOZ. Dále lze pozorovat 
tendence narůstání počtu povinných pojištění. Tyto se však často navzájem dosti odlišují. 
Zvolené téma tedy považuji za aktuální a volbu diplomanta v tomto ohledu oceňuji. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 
Pokud jde o náročnost tématu na zpracování, je téma samo o sobě na průměrné úrovni. 
Téma nicméně skýtá mnoho zajímavých a sporných oblastí, kterým se diplomant vhodně 
věnoval. Pokud jde o vstupní údaje, domnívám se, že jich bylo dostatek, což koresponduje 
se seznamem použité literatury. Diplomant uvádí, že „Vědecké metody použité při 
zpracování tématu se v jednotlivých kapitolách textu liší, převažuje metoda deskripce a 
analýzy. Dále je také užito metody syntézy a v konkrétních bodech metody komparativní“. 
Tyto metody jsou v práci také obsaženy a považuji je za vhodně zvolené. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Systematické členění práce je tradiční, když jsou zahrnuty čtyři kapitoly. Tyto se nadále 
vhodně vnitřně člení a utvářejí logicky propojený a ucelený komplex. Po úvodu následuje 
obecná kapitola věnovaná vymezení pojmu povinného smluvního pojištění a jeho historii. 
Poté následuje kapitola věnovaná účinné úpravě povinného pojištění v ČR, třetí kapitola 
se zabývá vybranými druhy povinného pojištění a v závěru se autor zabývá aktuálními 
trendy v povinném pojištění. Formální členění práce je rovněž v pořádku. 

 
4. Vyjádření k práci 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou. Autorovi se podařilo 
postihnout nejzásadnější problémy současného systému povinného smluvního pojištění, a 
to při kvalitní práci nejen s texty právních předpisů, ale rovněž s literaturou. Věcná a 
obsahová stránka práce jsou rovněž na velmi dobré úrovni. Negativně hodnotím místní 
popisnost a stručnost práce. Formální a systematická práce jsou na velmi vysoké úrovni, 
stejně tak jako stránka jazyková, přestože ani v jedné oblasti se autor určitých pochybení 
bohužel zcela nevyvaroval. Předloženou diplomovou práci tedy doporučuji k obhajobě a 
hodnotím ji stupněm výborně. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomant si vymezil cíl jako „vymezení 
jednotlivých pojištění, jakož i snaha o poskytnutí 
vhledu do obecné soukromoprávní úpravy 
povinného pojištění, jež prošla dílčími změnami v 
procesu nedávné rekodifikace soukromého práva, 



  

dále rovněž přiblížení a posouzení kvality právní 
úpravy vybraných povinných pojištění, ale také i 
identifikace nedostatků v ní obsažených s návrhem 
nápravy.“. Tento cíl považuji za splněný. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Na základě vyhodnocení podobnosti práce 
v systému Theses.cz lze konstatovat, že bylo 
nalezeno 236 podobných dokumentů s nízkou 
mírou podobnosti. Na základě namátkové kontroly 
protokolu jsem dospěl k závěru, že práce není 
plagiátem. 

Logická stavba práce K logické stavbě práce nemám žádné výtky. Práce 
působí přehledně a uspořádaně. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Aparát poznámek pod čarou je poměrně široký 
(125 poznámek), seznam použité literatury je zcela 
dostačující, použité citace jsou v souladu s citační 
normou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je vzhledem k tématu 
zcela dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím velmi kladně. Práce je po 
této stránce prostá zásadních pochybení. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická stránka je rovněž na velmi 
dobré úrovni. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Který ze subjektů na trhu (pojišťovny, pojistníci, poškození, stát) nejvíce profituje 
z nárůstu případů povinného smluvního pojištění? 
2) Kdo by byl s ohledem na úpravu tzv. povinného ručení podle českého práva odpovědný 
v případě havárie autonomně řízeného vozidla za újmu vzniklou třetí osobě? Autor 
software? Výrobce automobilu? Pasažér ve vozidle? Někdo jiný?  

 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 

 
V Praze dne 12. září 2018 
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JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.  
vedoucí diplomové práce 


