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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomant si zvolil téma z právního i společenského hlediska velmi zajímavé, které je 

v souvislosti se stále rostoucím počtem medicínskoprávních sporů nanejvýš aktuální. Ačkoli 

se diplomant primárně zaměřuje na právní úpravu dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, aktuálnost práce podtrhuje doplnění textu o analýzu právní úpravy náhrady újmy 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   

 

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

metody: 

Zvolené téma patří svým charakterem mezi náročnější, zejména pokud jde o komplexnost 

potřebných teoretických vědomostí a znalost judikatury. Diplomant v textu prokazuje svou 

schopnost pracovat s rozsáhlejším množstvím odborné literatury a též judikatury. Zároveň je 

téma čtenáři předkládáno uceleně a jeho struktura je zpracována přehledně a systematicky. 

Diplomant využil zejména analytické a syntetické metody s prvky komparace, skrz které 

prokázal velmi dobré vyrovnání se se zmiňovanou náročností tématu. Oceňuji též analýzu 

zahraniční právní úpravy (německé, rakouské a francouzské), ačkoli v tomto směru mohl 

pracovat s větším množstvím zahraniční literatury.  

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna celkem do čtyř kapitol, úvodu a závěru. Autor postupuje systematicky od 

obecné úpravy ochrany osobnosti a zdraví v ČR, přes úpravu obsaženou v zákoně č. 

40/1964 Sb., konkrétní způsoby náhrady škody, až po úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 

Sb., občanském zákoníku. K formální ani stylistické stránce práce nemám zásadních 

připomínek. Jazyková úroveň textu, využívání odborné terminologie a slovních obratů jsou 

příkladné.  

 

Práce diplomanta se nicméně potýká s jistými nedostatky v oblasti citací a odkazů na 

použitou literaturu. Ačkoli diplomant dle seznamu literatury pracoval, s ohledem na rozsah 

práce, s dostatečným množstvím odborné literatury, tato skutečnost se nezdá být plně 

reflektována v samotném textu.  

  

 

 



4. Vyjádření k práci: 

Předloženou práci hodnotím jako zdařilou. Téma je zpracováno komplexně a představuje 

ucelené shrnutí dané problematiky. Pozitivně hodnotím analytické právní uvažování a vlastní 

úvahy diplomanta. Vzhledem k tomu, že zpracování tématu vyžadovalo důslednou 

samostatnou práci a studium souvisejících problematických aspektů, diplomant jednoznačně 

prokázal schopnost právního uvažování a deduktivního myšlení.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: V úvodu vytyčený cíl práce považuji za splněný. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant prokázal schopnost samostatné práce při 

výběru tématu a literatury, taktéž i při samotném sepsání práce. 

C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, považuji práci s nimi 

za dostatečnou.  

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá diplomantem 

vytyčenému cíli. 

E) Úprava práce: K úpravě práce nemám, až na připomínky uvedené výše, výhrad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Nechť si diplomant ze zpracovaných zahraničních úprav vybere zemi, jejíž právní úpravu 

náhrady újmy považuje za nejzdařilejší a její výběr odůvodní.  

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 

 

V Praze dne 14. září 2013 
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