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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autorka zvolila aktuální téma zejména s ohledem na změny, jež s sebou přinesl OZ 2012. Jde 
o téma, které právem zasluhuje zvýšenou pozornost odborné veřejnosti, jak o tom svědčí 
mnohaleté diskuse na národní i mezinárodní úrovni (H. Hart, T. Honoré, M. Moore, H. Koziol, 
A. Ehrenzweig, L. Green, R. Collingwood, H. Lange, J. von Kries a mnoho dalších). Kauzalita 
je bezpochyby ústředním pojmem civilního deliktního práva vůbec, přičemž autorka si toho je 
dobře vědoma; stává se klíčem k pochopení a konečně i „rozuzlení“ těch nejsložitějších 
právních případů z oblasti náhrady materiální i imateriální újmy. Autorka v úvodu své práce 
vymezuje její cíle a klade si otázky, na které se snaží svou prací nalézt odpověď. Vlastní metody 
práce a přístupu jsou v úvodu zřetelně naznačeny; i z práce samotné je patrno, že autorka zvolila 
analytický přístup, který kombinuje s deskripcí a evaluací judikatury, aby nakonec dospěla k 
syntetizujícímu poznatku. V tomto ohledu autorka projevila znalost aktuální judikatury, kterou 
analyzuje, vyhodnocuje a její závěry patřičně komentuje (včetně komparativního kontextu). 
Svou prací se dotkla hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní 
úpravou civilního deliktu, a to nejen otázky občanskoprávní odpovědnosti jako takové, 
charakteristiky generální klauzule, jak je vymezena v ustanoveních OZ, ale věnovala se i 
celkovému významu jednotlivých teoretických přístupů (včetně teorie ochranného účelu 
normy), jejich analýze. Přitom vždy naznačila i širší souvislosti a celkovou úlohu kauzality v její 
historické, avšak stěžejně v její aktuální perspektivě. Pozornost věnovala také otázce pojetí 
kauzality v Německu, Francii a Anglii (str. 38 a násl.). Do práce zařadila rovněž koncepce 
kauzality v PETL. Autorka nezůstala čtenáři nic dlužna (alespoň co omezený rozsah diplomové 
práce dovoluje) ani v rovině konkrétních soudních případů a příběhů, jimiž demonstruje 
přednosti i úskalí probíraných tezí, metod zjišťování kauzality a jednotlivých teoretických 
přístupů. Příhodné se v této souvislosti ukazují být příklady z medicínsko-právních sporů, jež 
jsou velmi ilustrativní. Zvolený interdisciplinární přístup se ukazuje být pro objasnění složitého 
juristického fenoménu nejvhodnějším. Lze ocenit, že autorka neopomněla zařadit úvodní 
(propedeutické) pasáže o filozofických premisách kauzality (Aristoteles, Hume, Kant a další). 
Přínosná by byla rovněž analýza lingvistická, sémantická a sociální (což by bylo ovšem již na 
jinou kvalifikační práci), která by dokázala přiblížit stěžejní moderní teorie kauzality, počínaje 
redukcionistickými přístupy (teorie regularity, probability a kontrafaktuální teorie), přes 
kauzální realismus až po pragmatismus a pluralismus. Autorce se, myslím, daří poodhalit nejen 
aplikační úskalí stěžejní teorie podmínky korigované různými dalšími subtilnějšími testy 
kauzality, ale především předestřít všechny problematické aspekty tzv. legální kauzality, resp. 
vymezení rozsahu a limit teorie adekvátnosti. Pokud jde o teorii ochranného účelu normy, která 
s přijetím OZ 2012 (zejm. textace § 2910) rezonuje v poslední době, přiklonila se autorka k její 
souběžné či doplňující aplikaci vedle adekvátní příčinné souvislosti. V kapitole tři pak podává 
analýzu speciálních modalit současné kauzality, probírá tak samostatně souběžnou, 
kumulativní, hypotetickou a alternativní kauzalitu.  
 
2. Logická struktura a členění diplomové práce:  



Text (135 tis. znaků včetně úvodu a závěru) je celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura 
je logická, jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění odpovídá 
klasickým doktrinálním přístupům, zejména je respektováno předepsané členění pro odborný 
text, tj. úvod do problematiky, shrnutí dosavadního stavu poznání a odborné diskuse nad 
problémem, stručný rozbor judikatury a další teoretická východiska, nakonec závěr a úvahy de 
lege ferenda. Vlastní práce je rozdělena do 5 věcných kapitol, kdy první dvě kapitoly usilují o 
vymezení a stručnou základní charakteristiku zkoumaného institutu z hlediska jeho funkcí 
včetně naznačení komparativních souvislostí. Stranou jejího zájmu ovšem nezůstaly ani 
procesní aspekty náhrady újmy. Složité problematice prokazování kauzálního nexu, využití 
pravděpodobnosti při etablování příčinnosti, jakož i analýze přesvědčivosti jednotlivých důkazů 
o (ne)existenci kauzality a eventuálním odklonům od prokazování se rovněž věnuje 
v samostatné části (kap. 2.1.5).  
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů (českých i 
zahraničních), které autorka správně uvádí a na konkrétních místech vždy cituje v souladu 
s citační normou. Poznámkový aparát je adekvátní. Výběr literatury a pramenná základna je 
reprezentativní a zahrnuje relevantní tituly naší i zahraniční nauky. 
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. V práci jsem neshledal žádných 
podstatných gramatických chyb ani stylistických nedostatků. S právní terminologií je pracováno 
správně. K drobnému překlepu došlo ojediněle (str. 42 – správně má být „force majeure“). 
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
Práce předkládá řadu zajímavých témat. Pracuje s početnou českou i evropskou judikaturou.  
Při ústní obhajobě by se autorka mohla blížeji vyjádřit zejména k:  

 (ne)rozlišování nedbalosti na hrubou a prostou (str. 11)? 

 adekvátnímu (kýženému) výkladu slovního spojení „spolehlivě zjištěný skutkový základ“ 

 otázce obrácení důkazního břemene v určitých případech náhrady újmy – kdy a za jakých 
předpokladů?  

 míře aplikace teorie ochranného účelu normy – souhlasí s P. Bezouškou (str. 23)?  

 jaké jsou závěry o doktríně loss of chance v naší nauce a praxi?   
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce 
Práce je po odborné stránce standardní a splňuje požadavky kvalifikační práce tohoto stupně, 
a to jak rozsahem, tak kvalitativní analýzou. Prokazuje autorčiny utříděné a strukturované 
znalosti vybrané hmotněprávní problematiky.  

 
Závěr:  

Předložená práce prokázala autorčinu samostatnost při zpracovávání nelehkého tématu, její 
schopnost zorientovat se v zákonné úpravě a doktríně. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě 
s předběžným hodnocením výborně.  

Diplomovou práci hodnotím stupněm: výborně 
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