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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Téma je v českém prostředí originální, neboť ke klasickému právnímu problému přistupuje optikou 
ekonomické analýzy práva, která zatím není v tuzemském akademickém prostředí příliš rozvíjena. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 

Téma je náročné jak na teoretické znalosti, tak na vstupní údaje a jejich zpracování. Určitě ku 
prospěchu jsou též praktické znalosti doktoranda při aplikaci práva v advokátní kanceláři.  
 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Práce se kromě úvodního slova a závěru celkem logicky člení na osm hlavních kapitol. První a 
druhá kapitola jsou právně teoretické a vysvětluje na bezmála padesáti stranách základní principy 
ekonomické analýzy práva. Třetí kapitola se již věnuje specifické ekonomické teorii deliktního práva, 
ukazuje jeho základní funkce. Kapitola čtvrtá se věnuje subjektivní odpovědnosti, kapitola pátá prevenční 
povinnosti, kapitola šestá odpovědnosti za pomocníka, kapitola sedmá příčinné souvislosti a konečně 
kapitola osmá náhradě škody.  
 
4. Vyjádření k práci 
 

Disertační práci považuji za originální příspěvek k teoretickému vymezení právní odpovědnosti. 
Z práce je patrné, že téma autora opravdu zajímá a věnoval mu velké úsilí. Zároveň disertant postupoval 
vědecky zcela korektně. Práci považuji za kvalitní. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Téma bylo komplexním způsobem zpracováno a cíl 
práce tak byl v plném rozsahu naplněn.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce představuje originální monografické 
zpracování tématu. 

Logická stavba práce Struktura práce je logická a systematická 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Se zdroji autor pracuje korektně, v souladu se 
stanovenými požadavky. Cizojazyčné zdroje 
širokým způsobem využil a citoval (práce obsahuje 
více než čtyři sta poznámek pod čarou). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Provedenou analýzu považuji za dobrou a ve vztahu 
ke zvolenému tématu za vyčerpávající. Jde o 
originální a důležitý příspěvek k teoretickému 
pochopení právní odpovědnosti, a to z jiného než 
tradičního právně dogmatického pohledu. 
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Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Z formálního hlediska považuji práci za bezvadnou. 

Jazyková a stylistická úroveň K jazykové a stylistické úrovni nemám připomínek. 
Práce je napsána čtivě 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Martin Sztefek se mnou práci opakovaně konzultoval, jak pokud se týče jednotlivých dílčích otázek, 
tak pokud jde o strukturu a celkovou koncepci. Ta se v průběhu přípravy práce vyvíjela. S většinou mých 
připomínek se vyrovnal. Z těchto důvodů už nemám k práci  doplňující otázky ani připomínky. Budu se 
těšit na její obhajobu. 
 
 

Doporučení/nedoporučení 
práce k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 
pro obhajobu disertační práce. 

 
Jmenovitě se pak vyjadřuji k zákonným požadavkům na publikaci práce – autor prokázal, že podstatná část 
práce byla publikována formou dílčích výstupů (viz seznam literatury předložený společně s disertační 
prací).  
 
V Praze dne 1. září 2020 
 

…………………………………………………. 
        Zdeněk Kühn 

školitel 


