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 POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Veronika Suchá 

Téma práce: Odškodňování nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla 

Rozsah práce: 76 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 26. června 2014 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomatka si zvolila téma práce z oblasti pojišťovacího práva. Téma z oblasti pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla lze považovat za poměrně živé, a to 
z toho důvodu, že především v posledních letech proběhlo hned několik novelizací relevantní 
právní úpravy. Zároveň byla tato problematika dotčena probíhající rekodifikací soukromého 
práva. Především na základě těchto důvodů lze volbu tématu u diplomantky ocenit.  

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

Diplomantkou zvolené téma vyžaduje pro odpovídající úroveň zpracování především teoretické 
znalosti z oblasti finančního práva (především z oblasti pojišťovacího práva) a dále z oblasti 
teorie práva a práva občanského. Daná oblast bývá poměrně často předmětem vědeckých a 
odborných prací, proto měla autorka k dispozici poměrně široké spektrum dostupných zdrojů.  
Autorka v úvodu vhodně uvádí metody, z nichž hodlá v práci vycházet, konkrétně jde o metodu 
komparace, analýzy a analogie, dedukce a indukce. Tyto lze pro účely práce označit za vhodně 
zvolené. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Vedle úvodu, závěru a dalších povinných částí se práce poměrně standardně člení do pěti 
kapitol, které na sebe logicky navazují a dále se vnitřně člení. První dvě stručnější kapitoly 
obsahují historický exkurz a pojednání o základních pojmech. Těžiště práce spočívá ve třetí a 
čtvrté kapitole, v rámci nichž se autorka zabývá samotným odškodňováním nároků 
poškozených. Poslední kapitola je věnována problematice promlčení těchto nároků. Z hlediska 
systematického působí práce vyváženým dojmem, stejně tak jako z hlediska formálního. 

 
4. Vyjádření k práci 

Diplomová práce je po všech stránkách na velmi dobré úrovni. Autorka se podle mého názoru 
mohla ve své práci blíže zabývat unijní rovinou, včetně judikatury SDEU. Za určitý nedostatek 
lze uvést neoznačování přesných stran citovaných publikací. Autorka mohla ve své práci rovněž 
častěji podrobovat konstruktivní kritice jak současný stav právní úpravy, tak odbornou 
literaturu. Autorka nicméně v rámci své práce komplexně pojednala o jednotlivých aspektech 
zvolené tématiky a práce tak působí uceleným dojmem. Z textu práce je patrné, že si 
diplomantka osvojila potřebné znalosti pro sepsání diplomové práce na zvolené téma. 
Z hlediska věcné stránky je tedy práce na velmi dobré úrovni, stejně jako v případě stránky 
formální a jazykové. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Lze konstatovat, že cíle práce stanovené v úvodu své 
práce diplomantka splnila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 

Diplomantka prokázala, že si osvojila potřebné znalosti 
a schopnosti pro samostatné a tvůrčí zpracování 
diplomové práce na dané téma. Na základě vyhodnocení 
podobnosti práce v systému Theses.cz lze konstatovat, 
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v systému Theses.cz že žádný dokument s podstatnou shodou nebyl nalezen. 

Logická stavba práce Z tohoto hlediska nelze diplomantce nic zásadního 
vytknout. Práce působí vyrovnaným dojmem a její 
systematika je vhodně zvolená. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka vycházela z poměrně široké základny použitých 
zdrojů, což lze ocenit. Jedná se přitom o zdroje v českém 
jazyce, což je dáno volbou tématu. Práce je přitom velmi 
hutně protkána poznámkami pod čarou. Použité citace 
jsou v souladu s citační normou. Nedostatkem práce je, 
že autorka neuvádí v citacích konkrétní strany 
citovaných publikací. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy lze ve vztahu k tématu 
považovat za zcela vyhovující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni a 
diplomantce nelze nic podstatného vytknout. 

Jazyková a stylistická úroveň Rovněž po této stránce je práce na vynikající úrovni. 
Překlepy a gramatické nedostatky se vyskytují pouze 
velmi ojediněle. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Jakou roli podle autorky hrají v dané oblasti tzv. dohledové benchmarky ČNB? 
2) Jaké závěry pro danou oblast podle autorky plynou z relevantní judikatury SDEU 
z posledních let? Např. rozsudek ve věci „Haasová“ atd.? Je podle autorky česká právní úprava 
v souladu s těmito trendy? 

 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím výborně až velmi 
dobře. 

 
 
V Praze dne 8. září 2014 
 

_________________________ 
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 

vedoucí diplomové práce 


