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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji za velmi aktuální. Jde o 
materii u nás málo teoreticky probádanou, málo relevantně diskutovanou. 
Srovnání s angloamerickým chápáním již překračuje rámec obvyklého.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité  metody:  Zvolené  téma  je  jistě  náročné  na  znalost  rozmanitých
vstupních  údajů,  včetně  pochopení  praktických  poznatků.  Autorka  se  jistě
musela  seznámit  s  celým obsáhlým rejstříkem pramenů,  literárních,  včetně
elektronických, s judikaturou (a to i australskou, což nejspíš bylo do jisté míry
zprostředkované, ale tak jako tak přínosné).
   Pokud  jde  o  metody,  s  nimiž  autorka  pracovala,  jmenujme analytickou
provázanou se syntetickou, srovnávací, dedukční.
     Použité zdroje autorka dobře využila, a to z metodologického hlediska.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozdělena do 
pěti kapitol, předřazen je úvod, následuje závěr.  Kapitoly jsou dále i násobně 
členěny.
    Zatímco první kapitola je věnována předpokladům vzniku odpovědnosti za 
náhradu škody, v druhé, ústřední kapitole, je pak zkoumána sama příčinná 
souvislost, jako tzv. třetí nutný předpoklad. Autorka ji analyzuje zevrubně a 
všestranně.
    Třetí kapitola je věnována otázkám dokazování při projednávání žaloby na 
náhradu škody na zdraví.
    Ve čtvrté kapitole se autorka zabývá australským právem a judikaturou; 
seznamuje čtenáře i s přístupem k rubrikované problematice, která je vlastní 
angloamerickému právnímu systému, resp. angloamerické právní oblasti.
    Nakonec autorka zkoumá specifickou otázku bezpečného prokázání příčinné 
souvislosti.

4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou. Diplomantka 
pronikla do tématu, nejen že ho rozebrala, ale zjevně dokonale pochopila, a 
výsledky svého uvažování předkládá v uchopitelné podobě. Autorka má pěkný 
styl i vyjadřování (drobnosti v češtině lze přejít). 
      Diplomantka se zdárně vyhnula popisnosti, naopak vyjadřuje pochybnosti, 
má svůj názor atd.
      Velmi pěkně pracuje jak s literárními prameny, tak s judikaturou, bez 
ohledu na to, zda naší nebo cizí. Zásadní chyby práce neobsahuje.



5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autorka prokázala schopnost 
samostatné práce, a to jak při zpracování literatury, resp. judikatury, tak i při 
vlastním sepsání práce.
C/ Práce s literaturou: Seznam zdrojů vzhledem k jejich objektivní 
nedostatečnosti, je velmi bohatý, tak říkajíc – vyčerpávající. Se zdroji autorka 
náležitě pracuje. Poznámkový aparát je značně bohatý, vedený pečlivě lege 
artis, ovšem s výhradou nesprávného uvádění odkazů na ustanovení právních 
předpisů (které patří do textu, nikoli do poznámky pod čarou).
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru autorka analyzovala  dané 
téma v řádné hloubce a pro účely práce tohoto druhu více než dostatečně.
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné výhrady (viz 
také výše).

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Uvítala bych, kdyby se 
diplomantka mohla zamyslet nad otázkou příčinné souvislosti (a jejího 
dokazování) v případě, kdy „na počátku“ není ani protiprávní jednání, ani 
protiprávní událost, ale protiprávní stav, což je např. stanovisko p. prof. 
Švestky. Nechť si diplomantka představí např. situaci, kdy špína v nemocnici 
nebo nízká pokojová teplota údajně způsobily, že pacient trpí... utrpěl atd. 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k tomu, že 
předložená diplomová práce všechny požadavky kladené jak po stránce 
obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k 
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.
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