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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku z oblasti pojistného práva, 
konkrétně téma pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Ačkoli se na toto 
téma již napsalo na různých místech velmi mnoho, další, aktuální právní pohled na tuto oblast je 
přínosný, a to především s ohledem na nedávné změny související s rekodifikací soukromého 
práva. Lze konstatovat, že se jedná o téma sice častěji zpracovávané, avšak zajímavé a vhodné 
ke zpracování do podoby diplomové práce. 

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

 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou potřebné nejen znalosti finančního práva, ale také 
znalosti z oblasti práva Evropské unie. Nezbytné jsou taktéž znalosti práva soukromého, 
konkrétně pak zejména v oblasti problematiky náhrady újmy podle nového občanského 
zákoníku. 
K vypracování diplomové práce na toto téma je dostupný dostatek odborné literatury, české  
i zahraniční, další prameny jsou hojně zastoupeny v odborných a populárně-odborných článcích, 
a to v listinné i elektronické podobě. 
Při zpracování práce využívá diplomantka především metodu deskriptivní, ale částečně též 
analytickou. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hlediska formálního práce obsahuje, kromě svým obsahem velmi pěkného úvodu a rozumně 
rozsáhlého závěru, které diplomantka nečísluje, jakož i obligatorních formálních náležitostí, 
celkem 5 kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Názvy těchto hlavních kapitol jsou:  
1) Historický exkurz; 2) Základní pojmy; 3) Odškodňování nároků poškozených; 4) Odškodňované 
nároky; 5) Promlčení nároků poškozených v případě újmy způsobené provozem vozidla. Takto 
pojatou strukturu práce považuji za vyhovující jejímu tématu i obsahu. 
Práce obsahuje tři přílohy a je doplněna českým a anglickým abstraktem a seznamem klíčových 
slov, seznamem zkratek, seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předkládaná diplomová práce je zaměřena sice na konkrétní téma, ale které je zároveň dosti 
rozsáhlé a má široký přesah do soukromého práva.  
Celkové zpracování předkládané práce hodnotím pozitivně, čtenáři práce poskytuje ucelený 
pohled na danou problematiku, hojně je využívána nejen dostupná literatura, ale také relevantní 
judikatura. Bohužel jsem však v práci nenalezl polemiku s názory jiných autorů, diplomantka 
spíše jen poněkud nekriticky přejímá názory jiných autorů a zpracovává je do svého celku. Také 
nijak nevysvětluje, jakým způsobem dospěla k užitému výběru judikatury, zda vlastní rešerší 
rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, nebo zda i tento výběr před ní učinil některý autor. Obojí 
tyto charakteristiky práce považuji za její mírná negativa. 
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Z hlediska formálního považuji práci za přehlednou a logicky strukturovanou, obsahující pouze 
drobné formální nedostatky. Za nejpodstatnější nedostatek týkající se citací použitých zdrojů 
považuji fakt, že diplomantka u knižních děl neodkazuje na konkrétní stránku nebo stránky, kde 
se citovaný text nachází. Vždy jen uvádí celkový počet stran publikace. 
V souhrnu práce představuje kvalitní charakteristiku základních otázek zkoumané problematiky. 
Absentují v ní ale hojnější vlastní názory diplomantky a také kritické připomínky k názorům jiných 
autorů. I z formálního hlediska lze v práci nalézt některé nedostatky. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka v rámci práce dosahuje cílů, které si 
vymezila v úvodu své práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Ačkoli se jedná o téma poměrně hojně zpracovávané, 
pojala jej diplomantka autentickým způsobem. Práci je 
možno hodnotit jako původní, vycházející z řádně 
citovaných zdrojů. 
Systémem Theses.cz nebyl nalezen dokument, který by 
vykazoval shodnost s předkládanou prací, tj. počet 
nalezených podobných dokumentů je tedy nula. 

Logická stavba práce Ze systematického hlediska je práce vhodně pojata. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracuje relativně vyšším počtem 
tuzemských i zahraničních zdrojů, a to včetně relevantní 
judikatury. Tuto skutečnost hodnotím pozitivně. Použité 
zdroje jsou korektně citovány.  
Drobnou připomínku mám k označení konkrétních 
stránek u knižních děl, kde lze nalézt citovaný text, což 
diplomantka neuvádí. Dále také diplomantka nevhodně 
užila „dvojcitaci“ (pozn. 63 a 64), není zřejmé, k jaké části 
sdělení se vztahuje jaká poznámka. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku diplomantkou provedené analýzy 
předkládaného tématu hodnotím jako vyhovující 
požadavkům na daný typ kvalifikačních prací. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je pěkně zpracována, vyjma přílohy neobsahuje 
grafické prvky. Preferoval bych jako přehlednější, kdyby 
diplomantka začínala hlavní kapitoly na nových 
stránkách. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je práce je velmi dobrá, 
stylistické nepřesnosti se objevují pouze ve zcela 
minimální míře. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Jak diplomantka hodnotí aktuální minimální výši limitů pojistného plnění, zejména 
s přihlédnutím ke změnám vneseným do oblasti náhrady újmy novým občanským 
zákoníkem? 
 

2) Jaká je právní relevance Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví? 
(str. 57)  
 

3) Má diplomantka nějaké bližší praktické poznatky k řešení škodných událostí způsobených 
nezjištěným vozidlem? (str. 35) 
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Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 1. září 2014 
 
 
 

_________________________ 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


