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1/ Aktuálnost (novost) tématu:
Práce je aktuální vzhledem k praktickému výskytu těchto případů, jakož i
vzhledem k teoretickým problémům, které se v souvislosti s výkladem vzájemného
vztahu těchto dvou druhů občanskoprávní odpovědnosti vyskytují.
2/ Náročnost tématu:
Práce je z teoretického hlediska velmi solidně zpracována, o čemž mj. svědčí i
rozsah použité a závěrem dobře využité odborné literatury. Závěry diplomantky jsou na
řadě míst práce vhodně a účelově doprovázeny judikaturou českých obecných soudů,
včetně jednoho nálezu Ústavního soudu ČR.
3/ Kritéria hodnocení práce:
Zpracování splnilo cíl, který si diplomantka vytýčila, tj. analýza obou druhů
odpovědnosti, zejména jejich vzájemný vztah, a to jak v platném občanském zákoníku,
tak v nově přijatém občanském zákoníku.

Práce jako celek i obsah zpracování svědčí o teoretické připravenosti
diplomantky, o její výborné znalosti pozitivněprávní úpravy, jakož i o znalostech
judikatury.
Za zvláštní zmínku stojí podrobný věcně podaný výklad odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku. I v něm diplomantka věnuje správně svou pozornost
zejména problematice vzájemného vztahu zvláštní právní úpravy odpovědnosti za vady
výrobků a škody a na rovině zvláštní a obecné občanskoprávní úpravy.
Za jeden z kladů práce považuji výklady diplomantky na straně 79 a násl. (šestá
část práce) o novém občanském zákoníku, včetně stručného pokusu o vymezení
teoretického pojmu občanskoprávní odpovědnosti.
Celkově lze uzavřít, že předložená diplomová práce má velmi uspokojivou
úroveň, svědčí o velmi poctivém přístupu k jejímu zpracování.
Po systematické stránce je práce dobře členěna.
Po formální stránce se diplomantka věcně a zároveň velmi srozumitelně
vyjadřuje. Její závěry jsou přesvědčivě formulovány.
Při ústní obhajobě doporučuji věnovat se vztahu zvláštní právní úpravy
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a obecnou občanskoprávní
odpovědností.
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