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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma náhrady nemajetkové újmy je velice aktuálním problémem trestního řízení. 

V důsledku změn, které do této oblasti přinesla rekodifikace občanského práva hmotného, 

došlo ke zrušení pevného základu pro rozhodování o nárocích na náhradu újmy při blížení 

na zdraví a usmrcení. Nová právní úprava byla motivována snahou rozvázat ruce soudům 

při rozhodování o těchto nárocích. Důsledkem však byla roztříštěná praxe, která se i po 

uvedené změně přidržovala původní právní úpravy. Na tento stav reagoval Nejvyšší soud 

vydáním doporučující metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Argumentační 

silou a výlučností úpravy kritérií pro rozhodování soudů o uvedených nárocích se stala de 

facto závazným pramenem, který se promítá do rozhodovací praxe soudů. Stávající stav má 

jak svá pozitiva, tak i negativa, kterým se práce podrobně věnuje.  

 

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

metody 

Náročnost zvoleného tématu a způsob zpracování práce přesahuje standardní požadavky 

kladené na diplomové práce. Zdárné zpracování tématu předpokládá znalosti z oblasti 

civilního práva hmotného i procesního, trestního práva procesního a rozhodné judikatury, 

které diplomantka v diplomové práci prokázala. Úroveň předložené práce zvyšuje využití 

poznatků z rozhodovací praxe obecných soudů. Diplomant analyzuje minulou i stávající 

právní úpravu, kterou kritickým a erudovaným způsobem hodnotí.  
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3. Formální a systematické členění práce 

Předložená práce je systematicky a logicky dobře a přehledně členěna.  Lze ji z tohoto 

hlediska rozdělit na dvě části, a to část obecně teoretickou a část kritickou. První je 

soustředěna v úvodu a kapitole druhé a třetí, v nichž se autorka zabývá obecnými otázkami 

spojenými s pojmy poškozený a adhézní řízení. Přes jistou míru popisnosti se zabývá i 

problematičtějšími otázkami, a to promlčením nároků a jeho důsledky, dokazováním 

důvodu a výše adhezního nároku a subjektem, který má povinnost jej prokazovat. Kritickou 

část tvoří kapitola čtvrtá a pátá, v nichž je pojednáno o předchozí i stávající právní úpravě 

nároků na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení, obsahu metodiky 

Nejvyššího soudu k jejich posuzování včetně poukazu na její slabá místa. Poznatky a 

závěry, k nimž diplomantka v jednotlivých kapitolách dochází, jsou shrnuty v přehledném 

závěru.  

 

Vyjádření k práci 

Po obsahové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Zdaleka se nejedná o práci popisného 

charakteru, neboť diplomantka v ní provádí rozbor vybraných problémů, na které 

argumentačně reaguje. Věnuje se například problematice promlčených nároků poškozených 

v trestním řízení, otázce „důkazního břemene“ v řízení adhézním, které v případě, že výše 

nároku není rozhodná pro objasnění skutkového stavu věci, tíži samotného poškozeného, i 

právní povaze metodiky Nejvyššího soudu včetně pozitiv a negativ spojených s jejím 

vydáním. Neopomněla zmínit otázku znaleckých posudků při dokazování jednotlivých 

nároků, přičemž z hlediska specializace znalců dospěla k závěru, že: vzhledem k 

nezávaznosti Metodiky však podle autorky není nutné trvat na vypracování znaleckého 

posudku pouze znalcem z oboru stanovení nemateriální újmy na zdraví, ale měl by být 

akceptován znalecký posudek od znalce z oboru zdravotnictví a příslušného odvětví dle 

vzniklé újmy při dodržení stanovených postupů. Tím dojde zase k ulehčení povinnosti 

prokázat tvrzené skutečnosti poškozeného a zvýšení jeho možnosti domoci se nároku.“ Za 

zvláště zdařilou považuji kapitolu čtvrtou a pátou, v níž autorka např. poukazuje ne 

nevyváženost metodikou stanovených kritérií při vyčíslování ztížení společenského 

uplatnění, jímž je z hlediska procentuálního ve vztahu k výsledné hodnotě přisuzovaná 

stejná váha. Úskalí metodiky vidí též v jistém omezení maximálních částek, které byly 

novou právní úpravou zrušeny, čímž může docházet k nedostatečnému vyčíslování nároků. 

Vyjádřila také názor na vhodnost vypracování znaleckého posudku při vyčíslování újmy 
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osoby blízkých v důsledku usmrcení poškozeného. Provedený výklad a arguemntace jsou 

bez faktických chyb a na vysoké úrovni, byť s některými (např. posledně uvedeným) se 

vedoucí práce zcela neztotožňuje. Jedinou výtkou k práci je snad jen chybějící judikatura 

soudů po roce 2016, s níž v textu není pracováno.  

 

4. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl diplomové práce, a to jednak popsat 

právní úpravu náhrady nemajetkové újmy 

při ublížení na zdraví a usmrcení se všemi 

specifiky, jež vznikají při uplatnění nároku 

na jejich náhradu v adhezním řízení, 

upozornit na problémy spojené při 

uplatňování a rozhodování o 

analyzovaných nárocích a navrhnout 

možnosti jejich řešení, diplomantka 

zdařilým způsobem splnil.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Předložená práce je originálním 

zpracováním zvoleného tématu, včetně 

vlastních názorů autorky.  

Logická stavba práce 
Systematicky standardně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka pracuje s odpovídajícím 

množstvím pramenů dostupných 

k předmětu práce. Chybí však judikatura po 

roce 2016. V práci je použita jednotná 

citační norma.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je z hlediska hloubky analýzy 

a úrovně právního výkladu na vysoké 

úrovni. Pozitivně hodnotím hlavně snahu o 

formulaci vlastních názorů a způsobů 

řešení analyzovaných problémů.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úprava je dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce je na vysoké jazykové 

úrovni. Autorka v ní používá odpovídající 

odbornou terminologii při zachování její 

čtivosti. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jaká je právní povaha metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví 

a jaká má úskalí a pozitiva? 
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Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň výborně 

 

 

V Praze dne 8. září 2020 

 

          JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 

                vedoucí diplomové práce 


