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VYJÁDŘENÍ POVĚŘENÉ AKADEMICKÉ PRACOVNICE 
 

Jméno rigorozanta: Mgr. Marek Svoboda 

Téma práce: Újma na přirozených právech člověka 

Rozsah práce: celkem 183 stran, vlastní text práce od Úvodu po 
Závěr včetně poznámek pod čarou 152 stran 
(365506 znaků vč. mezer – dle prohlášení)  

Datum odevzdání práce: 3. září 2018 v listinné podobě, 6. září 2018 
v elektronické podobě (datum uzavření rukopisu 
26. srpna 2018) 

 
0. Přepracovaná práce  

Rigorozant odevzdal v září 2018 rigorózní práci, která vznikla přepracováním rigorózní práce 
dokončené a odevzdané v září 2017. Důvodem přepracování byly zásadní formální vady (srov. 
oponentský posudek doc. JUDr. Ondřeje Frinty, PhD., ze dne 14. listopadu 2017), pro které 
rigorozant u rigorózní zkoušky konané dne 30. listopadu 2017 neuspěl. 
Pověřená akademická pracovnice se k předchozí verzi vyjádřila dne 8. listopadu 2017 a na toto 
vyjádření odkazuje. Současně ale zdůrazňuje, že přepracovaná práce zohledňuje výhrady 
oponenta a připomínky pověřené akademické pracovnice. Rigorozant přistoupil k přepracování 
s náležitou pečlivostí. Přepracování zahrnuje (pro způsobilost k obhajobě nezbytnou) 
gramatickou a mluvnickou korekturu. Současně je zřejmé, že rigorozant práci upravil i stylisticky 
v zájmu lepší čtivosti a snazšího porozumění. Revize se neomezily jen na formální stránku, ale i 
na obsahová zpřesnění, doplnění a aktualizace, včetně nových pramenů práce. Práce nabyla i na 
rozsahu (podle porovnání deklarovaného počtu znaků o cca 10 %). Lze shrnout, že práce 
formálně doznala alespoň částečně vítaného zjednodušení, aniž by to bylo na újmu hloubce 
obsahu. Míru přepracování dokumentuje shoda s přepracovanou verzí (jen) 68 % (srov. protokol 
o kontrole na plagiáty ze dne 14. září 2018). 
    

1. Aktuálnost (novost) tématu 
Téma přirozených práv člověka představuje aktuální i atraktivní téma s vysoko důležitostí pro 
celý obor práva. V tuzemském právním prostředí aktuálnost umocnila rekodifikace soukromého 
práva účinná od roku 2014. Atraktivita je dána i uplatňováním a prověřováním prosaditelnosti 
přirozených práv člověka v mediálním prostředí a informační společnosti jako takové, včetně 
reflexe tématu formou referování o konkrétních případech porušení práv. To vše samozřejmě 
s vědomím, že téma přirozených práv člověka v mediálním prostředí je jen výsečí celého tématu. 
Zvolené téma lze považovat za vhodné nejen z pohledu právní vědy, ale též aplikační právní 
praxe. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, a 
použité metody 

Téma je v úrovni vyšší náročnosti. Vyžaduje orientaci v pozitivním právu, jakož i v souvisejících 
filozofických otázkách, studium tuzemské i zahraniční literatury a významnou měrou i související 



 

 

judikatury, včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Metoda je zejména popisná, 
analytická i komparativní.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je rozdělena do osmi kapitol: 1. Přirozená práva člověka (s podkapitolami Teoretické pojetí 
přirozených práv člověka, Zvláštnosti pojmu osobnosti člověka, Evropská úmluva o ochraně 
lidských práv a svobod a její vztah k přirozeným právům člověka, Přirozená práva člověka 
v Listině základních práv a svobod, Přirozená páva člověka v občanském zákoníku), 2. 
Občanskoprávní odpovědnost za neoprávněný zásah do přirozených práv člověka (s 
podkapitolami Základní charakteristika institutu občanskoprávní odpovědnost, Zvláštnosti 
občanskoprávní odpovědnosti při neoprávněném zásahu do přirozených práv člověka), 3. Úvod 
do práv poškozeného vyplývajících z újmy na jeho přirozených právech (s podkapitolami 
Základní charakteristika práv poškozeného vyplývajících z újmy na jeho přirozených právech, 
Působení rozhodovací činnosti soudních orgánů na podobu práv poškozeného vyplývajících 
z újmy na jeho přirozených právech, Dělení práv poškozeného vyplývajících z újmy na jeho 
přirozených právech, Promlčení práv poškozeného vyplývajících z újmy na jeho přirozených 
právech), 4. Zvláštní civilní práva poškozeného vyplývající z újmy na jeho přirozených právech (s 
podkapitolami Právo na upuštění od neoprávněného zasahování do přirozených práv člověka, 
Právo na odstranění nepříznivých následků neoprávněného zasahování do přirozených práv 
člověka), 5. Základní charakteristika obecných civilních práv poškozeného, která mu vyplývají 
z ohrožení nebo zasažení jeho přirozenoprávních hodnot (s podkapitolami Základní 
charakteristika katalogu obecných civilních práv k ochraně přirozených práv člověka, Podmínky 
smluvního omezení náhrady újmy na přirozených právech člověka vytvářející pro uvedený 
předmět ochrany speciální režim), 6. Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění při 
neoprávněném zásahu do přirozených práv člověka (s podkapitolami Základní charakteristika 
práva na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, Právo na poskytnutí přiměřeného 
zadostiučinění jiným způsobem než v penězích, Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění 
v penězích, Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích při ublížení na zdraví a 
při usmrcení), 7. Právo na náhradu majetkové újmy při neoprávněném zásahu do přirozených 
práv člověka, 8. Právo na vydání bezdůvodného obohacení při neoprávněném nakládání s 
přirozenoprávními hodnotami člověka. Kapitoly 1 až 3, jakož i 6 (ta představuje přibližně třetinu 
práce) jsou členěny do dalších podbodů. Vedle vlastních kapitol práce obsahuje standardní části: 
Titulní strana, Čestná prohlášení, Poděkování, Obsah, Úvod, Závěr, Seznam použitých zdrojů, 
Seznam použitých zkratek, Abstrakt, Klíčová slova, Abstract a Key words. 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím 
způsobem zpracován 

Rigorozant v úvodu práce zmiňuje, že ústředním motivem k sepsání práce bylo předložení co 
nejdetailnějších poznatků o přístupu zejména českého soukromého práva k ochraně 
přirozenoprávních hodnot. Jako součástí svého úsilí uvádí zasazení tématu do právně-
teoretických a právně-filosofických souvislostí. Poznatky ze zdrojů, kdy zvláštní význam přisuzuje 
judikatuře, chce doplňovat vlastními úvahami a hodnotícími stanovisky.  
Zamýšlený cíl/záměr rigorózní práce byl dosažen. Přes významné zjednodušení textu, je stále 
jeho handicapem určitá mnohomluvnost (patrno již jen z pojmenování kapitol a podkapitol) a 
jistá šroubovanost (komplikovanost) formulací (vět). Oproti předchozí verzi však došlo 
k významnému zlepšení.    

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Ano 

Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

rigorozant osvědčil samostatnost při 
zpracování tématu, tomu odpovídá i výsledek 
kontroly na plagiáty – vygenerovaný protokol 



 

 

ze dne 14. září 2018: počet podobných 
dokumentů: 31 s nejvyšší dosaženou mírou 
podobnosti: 68 %, což je porovnání 
s předchozí verzí práce (viz již výše), k vztahu 
k diplomové práci rigorozanta viz výše 
zmíněný oponentský posudek  

Logická stavba práce v zásadě ano, nerovnoměrný rozsah kapitol 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

řádná, včetně pramenů mezinárodního práva a 
judikatury, s využitím i cizojazyčných zdrojů  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

práci je třeba hodnotit jako komplexní 
zpracování tématu v souladu s vytčenými cíli 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná (bez tabulek a grafů) 

Jazyková a stylistická úroveň v zájmu o co nejpřesnější vyjadřování místy 
zbytečně komplikované a mnohomluvné 
vyjadřování, na úkor čtivosti a bezprostřední 
srozumitelnosti  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě zaměřte se na ustanovení § 2971 občanského 
zákoníku 

 
V Praze dne 25. září 2018 
 

______________________________ 
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.  
pověřená akademická pracovnice 

 


