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1/ Aktuálnost tématu: 

 

 Práce zabývající se náhradou škody v občanském zákoníku je jednou 

z nejaktuálnějších otázek, jak o tom přesvědčivě vypovídá jak bohatá literatura, 

tak i rozsáhlá judikatura, včetně nálezu Ústavního soudu ČR diplomantem 

citované. 

 

2/ Náročnost tématu: 

  

 Diplomant přistoupil ke zpracování zvoleného tématu po zřetelně poctivé 

přípravě, jak to mj. vyplývá zejména z dobře využité odborné literatury. 

 

 Diplomant rozdělil práci přehledně vedle úvodu a závěru do tří kapitol 

(náhrada škody v obecné rovině, podmínky vzniku odpovědnosti za škodu a 

rozsah a způsob náhrady škody). 

 

 Celé analytické a systematické části zpracování svědčí o osvojení si 

potřebných teoretických znalostech zvoleného tématu, o velmi dobré práci 

s literaturou (včetně jejich náležité citace). I když se většina obsahu práce věnuje 

problémům platného občanského zákoníku, na řadě míst diplomant současnou 



úpravu srovnává s budoucí úpravou nově přijatého občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. Správně je v této souvislosti věnována řadě aktuálních problémů, 

včetně odškodnění ve formě bolestného, ztížení společenského uplatnění a 

usmrcení. V této souvislosti se diplomant mj. pozitivně vyjadřuje i o zrušení 

podzákonných právních předpisů pro stanovení výše odškodnění těchto 

nemajetkových újem s odůvodnění, že soud bude mít v tomto směru napříště při 

svém rozhodování volnou úvahu, při které bude moci vždy přihlédnout ke 

konkrétním zvláštním okolnostem jednotlivých případů. Pokud to však nebude 

z nějakého důvodu možné, určí soud toto odškodnění podle zásad slušnosti. 

V této souvislosti je třeba diplomanta upozornit na to, že k této části nově přijatého 

občanského zákoníku jsou vyslovovány výhrady jak části občanskoprávní teorie, 

tak i praxe se základním argumentem, že tento legislativní stav může vést k tomu, 

že po určitou – a nikoliv krátkou – dobu bude vládnout nejednotnost soudního 

rozhodnutí a tím i nejistota vedení citlivých otázkách odškodňování. Proto bude 

namístě věnovat této otázce větší pozornost i při ústní obhajobě. 

 

 Diplomant má zajisté pravdu, jestliže v závěru své diplomové práce uvádí 

zcela obecně k nově přijatému občanskému zákoníku (nikoliv tedy jen k oblasti 

náhrady škody), že teprve budoucnost, zejména pak zkušenosti soudní praxe 

ukáží, do jaké míry koncepční změny, které byly provedeny, se ukáží efektivními.  

 

 Z hlediska systematického je práce velmi přehledně členěna, diplomant 

logicky správně postupuje od obecných výkladů ke zvláštním. 

 

 Z hlediska jazykového a stylistického má předložená diplomová práce 

rovněž velmi dobrou úroveň. 
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