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Hodnocení formální 
stránky disertační práce: 

Posuzovaná disertační práce svým rozsahem je odpovídající a 
obsahuje předepsaná prohlášení.  

Hodnocení obsahové 
stránky disertační práce: 

 Na práci oceňuji, že navazuje na témata své předchozí 
diplomové a rigorózní práce. Tento přístup se velmi pozitivně 
odrazil na kvalitě celé práce. 
 Autorka velmi zajímavě naložila se systematikou 
výkladu principu evropského deliktního práva, podrobně 
analyzovala adhezní řízení v rámci řízení trestního (kapitola 
5.1.) s kritickým názorem na jeho charakter jako náhrady řízení 
občanskoprávního. Pečlivě se vypořádala i s rozdíly mezi 
předchozím a účinným trestním zákoníkem, a to i při citaci 
judikatury.  
 Materie z oblasti správního práva s komparací obsahů 
rozhodnutí vnitrostátních soudů a ESLP v otázce přiměřenosti 
délky soudního řízení je dobře zpracována. Rozsáhlá judikatura 
je podrobně analyzována a poskytuje téměř komplexní 
judikaturní obraz na porušení práva na rozhodnutí v přiměřené 
lhůtě. Zajímavou pro další úvahy a náhrady škod je rozhodnutí 
Apicella proti Itálii na straně 37. 
 Pro úředníky státní správy neobyčejně zajímavým je 
rozbor a hodnocení postavení notorických (chronických) 
stěžovatelů; zde se však autorka zřejmě dopustila při citaci 
rozhodnutí Ústavního soudu ČR chyby - nález Ústavního soudu 
I. ÚS 546/03 je nálezem, který se zabývá právem na soudní a 
jinou právní ochranu u tzv. prorogační dohody. Autorka 
citovala s největší pravděpodobností z nálezu II. ÚS 1191/08. 
Oceňuji návrh na zpoplatnění obdobných řízení a sdílím názor 
na nedostatek právní úpravy pro úpravu takového chování. 
Z obsahu práce jsou patrny praktické znalosti zpracovatelky, 
přičemž oceňuji osvěžující použití železniční terminologie 
v odkazu 137 na straně 56 práce. Polemizoval bych s razantním 
odsuzujícím názorem zpracovatelky na závěry nálezu I. ÚS 
191/05 na straně 84, který je zřejmě navíc oslabován novou 
právní úpravou NOZ § 88. V této souvislosti je přiléhavé a 
dostatečné srovnání úpravy ObčZ a NOZ v jednotlivých 
kapitolách.  
 Na druhé straně lze jen vyjádřit souhlas s názory autorky 



ve věci odškodnění při ublížení na zdraví na straně 123 práce.  
 Z hlediska procesního by bylo žádoucí blíže vysvětlit 
autorkou předpokládanou nutnost vydání prozatímního 
rozsudku na straně 130 práce - v soudní praxi bývá podobný 
postup spíše výjimkou, neboť znamená pro soudce vydání dvou 
odůvodněných rozhodnutí.  
 Přehledně je srovnáváno monistické a dualistické pojetí 
deliktního práva v úvodu šesté kapitoly a jeho presentace na 
příkladech německé judikatury. Z formálního hlediska bych 
snad podotkl, že mnohočetné odkazy znepřehledňují text a 
jejich obsah by v mnoha případech stál za vtělení do samotného 
textu. Z originální lze považovat citaci z blogů. 
 Velmi zajímavé jsou úvahy autorky nad sankčním 
pojetím náhrady škody, jejím historickým vývojem a exkurzem 
do amerického práva. Celá tato pasáž je velmi dobře 
zpracována.  
 Kladně oceňuji autorčinu vlastnost vyjádřit vlastní názor 
a používání i ekonomických argumentů.  
 Nelze jinak než kladně hodnotit autorčin vlastní 
sociologický výzkum v závěru práce a úvahy de lege ferenda. 

Závěr: Celkově je práce výtečná a nelze jinak, než uzavřít tento 
oponentský posudek následujícím výrokem: „Práci doporučuji 
k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních 
prací“ 
 

 
 
V Benešově dne 19. 6. 2014 
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        JUDr. Martin Vychopeň 
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