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Výsledky práce

Autor disertační práce, která je předkládána k uznání za práci rigorózní, je v odborné veřejnosti
známý svojí publikační činností' i advokátní praxí. Předkládaná kvalifikační práce tak nejspíše vychází
zjeho praktických zkušeností, kdy má současně zřejmý přínos pro praktickou sféru. Sohledem na

téma práce lze k uvedenému připočíst i lékařské vzdělání rigorózanta.

Zatímco doktorské studium slouží mj. k prokázání schopnosti a připravenosti k samostatné činnosti
v oblasti uýzkumu nebo k samostatné teoretické činnosti (srov. § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách), požadavky vědecké kvality kladené na práci rigorózní jsou přiměřeně nižší. Z toho
vychází také tento oponentský posudek.

Autor v úvodu práce vymezil její cíle jako ,,a) zodpovězení otózky, do jaké míry současná pravidla
Metodiky [k náhradě nemajetkovych újem na zdraví] naplňují požadavek § 2958 NOZ a jeho důvodové
zprávy na spravedlivou kompenzaci nemajetkových újem na zdraví, a ta i s ohledem na očekóvání
odborné i laické veřejnosti v tomta směru, jakož i b) navržení konkrétních (dostatečně komplexních a
proprlcovaných) změn těchto pravidel tam, kde budou identifikovóny takové vady a nedostatky
Metodiky, které adekvótní kompenzaci poškozených bróní. Souběžným cílem je mé práce je též c)
bližší rozpracování občanskopróvní teorie nóhrady nemajetkových újem na zdraví ve světle nového
občanského zókoníku, zejména pak ve vztahu ke zcela novému institutu dalších nemajetkových újem"
(s. 2). Rád konstatuji, že na úrovni rigorózní práce jsou uvedené cíle naplněny.
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Aktuá!nost zpracovaného tématu

Téma Metodiky je pro praxi odčinění nemajetkové újmy na zdraví v současné době velmi uýznamné a
intenzivně diskutované, jde tedy o téma nepochybně aktuálnía pro rigorózní práci vhodné.

1 Např. MALIŠ, Daniel. Polemika s pohledem Nejvyššího soudu na tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na
zdraví. Bulletinadvokacie.2019, č.7-8,s.30-37, MALIŠ, Danie|. Co patřídotzv. dalších nemajetkovrich újem při
ublížení na zdraví? Bulletin advakacie. 2OI9, č,3, s. ].9-23, MALIŠ, Daniel. Kam kráčíš, náhrado při usmrcení
osoby blízké? Epravo.cz, 30. 8. 2016. Dostupné z WWW: <https:l/www.epravo.czltop/clanky/kam-kracis-
nahrado-pri-usmrceni-osoby-blizke-102844, htm l>.
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Struktura práce - zvolené metody zpracování

Práce je zpracována na 210 stranách textu včetně úvodu a závěru (na počet znaků činí délka práce

cca 319 normostran). Již tento rozsah odráží vzhledem k relativně úzkému tématu práce míru
podrobnosti, s jakou se autor Metodice věnoval. Struktura práce je přehledná a logická, kdy autor
nejprve představuje vznik Metodiky a následně se zabývá jednotlivými druhy nároků - bolestným,
náhradou dalších nemajetkových újem (DNÚ) a náhradou ztížení společenského uplatnění (ZSU),
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Připomínky k textu

Autor podrobil pojednávanou problematiku podrobné analýze a (ostré) kritice, Ocenit je třeba
praktické zaměření práce, kdy se autor nespokojil pouze s konstatováním nedostatků současné
právní praxe, ale definoval návrhy konkrétních řešení. Ztohoto hlediska jde o práci přínosnou, neboť
relevantním způsobem zasahuje do odborného diskursu. Zpracování tématu má analytickou povahu
s významnou mírou detailu. V práci jsou silně zastoupeny mimoprávní úvahy, které nejsou zcela
organicky vtěleny do právního rámce, přičemž autorovy návrhy de lege ferenda, které je v obecné
rovině třeba velmi ocenit, nejsou zasazeny do širšího odborného diskursu. Na úrovni rigorózní práce

ovŠem nic z toho nepředstavuje významný problém. Určitou slabinou práce je spíše chybějící
komparativníaspekt, nejde však o problém stěžejní povahy.
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Jazyková a grafická úroveň

Z formálního hlediska je práce zpracována ve standardní kvalitě, Její struktura je přehledná,
poznámkorr,ý aparát kvalitní, citace odpovídají citační normě, právníterminologii autor užívá správně.
Také stylistická úroveň práce je odpovídající, přehledná a čtivá. Seznam použité odborné literatury lze
považovat za adekvátní. Celkově je v seznamu zdrojů zahrnuto několik anglojazyčných a jeden
francouzský pramen, mezi použitými právními předpisy a judikaturou chybí zahraniční prameny,
nepoČÍtáme-li mezi ně jedno evropské nařízení a jeden rozsudek SD EU. Na formální úrovni práce
odpovídá požadavkům kladeným na rigorózní práci.
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Otázky k obhajobě

Rozved'te a odůvodněte prosím, kterou změnu v praxi nahrazování ztížení společenského uplatnění
považujete za nejrnýznamnější.
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Doporučení

Práce splňuje požadavky kladené na práci rigorózní. Doporučuji ji proto k uznání za rigorózní práci a

udělení titulu JUDr.

Praha, 30. 3, 2021
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