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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Předložená práce se zabývá jedním z předpokladů vzniku odpovědnosti. Kauzalita 

představuje nezbytný požadavek k určení odpovědné osoby. Zvolené téma považuji za 

standardní, nicméně způsobem jeho zpracování a zařazení kauzality do širších 

civilistických a evropských souvislostí výrazně přesahuje obvyklý standard prací 

zpracovaných na toto téma. Obsah předložené práce prokazuje, že příčinná souvislost 

nečiní zpravidla problém, pokud však příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a 

následkem je sporná, řadí se příčinná souvislost k nejtěžším otázkám v právu vůbec.  

 

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

metody:  

Zvolené téma je mimořádně teoreticky náročné. Autorka se musela seznámit s postoji 

teorie, právní praxe-zejména s rozhodovací činností soudů (a to i zahraničních). Při 

převažující absenci zákonné úpravy příčinné souvislosti musela autorka cestou abstrakce 

vyvodit odpovídající závěry. Kromě toho autorka používá další vědecké metody, analýzu, 

syntézu, právní komparaci.  

  

3.Autorka se k sepsání práce důkladně připravila pečlivým studiem rozsáhlé literatury  a 

soudní praxe-často zahraniční. Pracuje s Principy evropské deliktní odpovědnosti 

(PETL), s judikaturou Soudního dvora EU, podává kvalifikovaný rozbor příčinné 

souvislosti v Německu, Anglii, Francii.  

 

 

3. Vyjádření k práci: Za velmi zdařilý považuji výklad příčinné souvislosti  v kapitole 2.2., 

ve které autorka vysvětluje teorii příčinné souvislosti a teorii ochranného účelu normy. 

K nim organicky přiřazuje doktrínu ztráty šance. Definitivní ztráta šance (naděje) neboli 

zánik pravděpodobnosti příznivějšího výsledku (události) je významným společenským 

fenoménem, který nachází svůj odraz v právu deliktním. Přiléhavě   se proto autorka 



zabývá výzkumem otázek úzce souvisejících s náhradou újmy/škody, jejími předpoklady, 

možnostmi její náhrady se zvláštním důrazem na otázky příčinné souvislosti. Právě 

nemožnost dokázat v řadě případů příčinnou souvislost vede k rozvoji teorie ztráty šance, 

zejména v medicínských věcech (ale nejen u nich).  

 

 

 

5. Závěr: oponovaná práce splňuje kritéria stanovená pro tento druh  prací. 

 

 

 

6. Kritéria hodnocení práce 
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7. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Příčinná souvislost v případech, je-li škoda způsobena více škůdci, aniž lze bezpečně zjistit 

konkrétní odpovědnou osobu. 
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