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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Jedná se o aktuální a navíc citlivé téma. Výrazným pozitivem je komplexní přístup 

autorky  k danému tématu a navíc skutečnost, že toto téma nebylo dle mých znalostí nikdy 

v odborné literatuře takto komplexně zpracováno. 

  

Problematika je nejen aktuální ale i praktická. Z hlediska zejména aplikační, ale i legislativní 

praxe se  jedná o téma přínosné.  

 

 

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

metody 

 

 Dané téma je náročné nejen na teoretické znalosti, ale i  na praktické zkušenosti. Autorka 

v práci úspěšně prokázala obojí. 

 

Autorka pracovala  s velkým  množstvím informací a dokázala je správně  utřídit a 

analyzovat. Použité metody zpracování vyústily k logickým závěrům a daly odpověď i na 

některé dosud  literárně nezpracované problémy.  

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna přehledně a ani k formální stránce nemám připomínek. 

 

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

 

Vytčený záměr se autorce podařilo naplnit, když  v rámci komplexního rozboru 

problematiky  se jí podařilo vypořádat  i s některými  dosud neřešenými problémy a dospět 

i k závěrům de lege ferenda. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl  práce byl naplněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

K práci byly vyhotoveny protokoly o podobnosti. 

Shodnost/podobnost/je zpravidla vykazována 

s informačními zdroji, zejména  s právními předpisy či 

s judikaturou na kterou autorka odkazuje a dále s nimi 

pracuje. Není mě známa žádná práce, která by byla 

shodná  či významově podobná posuzované rigorózní 

práci.  



  

Na autorce oceňuji samostatný kritický přístup k danému 

tématu. 

 

Logická stavba práce K logické stavbě práce nemám připomínek. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Vzhledem ke specifickému tématu byla možnost 

cizojazyčných zdrojů omezená. Mohu konstatovat, že s 

ohledem na zkoumanou problematiku diplomantka 

pracovala s dostatečným množstvím zdrojů a práce  s 

literaturou je na dobré úrovni. 

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je zpracována  historickou, deskriptivní a 

analytickou metodou. 

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická stránka práce je dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Jak stylistická ,tak i gramatická úroveň práce je dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Autorka prokázala samostatný a kritický přístup ke zvolenému  tématu. Rovněž, prokázala, že 

zvládá metody vědecké práce.  Na práci zvláště oceňuji, že přináší nové odborné poznatky. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že práce dle mého názoru splňuje požadavky  na tento typ 

kvalifikační práce a proto  ji doporučuji  k obhajobě. 

 

Pří ústní obhajobě by se autorka měla vyjádřit k náhradě nemajetkové 

újmy  pozůstalých   v případě smrti vojáka  z povolání následkem úrazu. 

 

 

V Praze dne 30. října 2020 

Prof. JUDr. Miroslav Bělina 


