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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Zvolené problematice je ze strany společnosti již tradičně věnována značná pozornost, jedná 

se tedy o téma pořád aktuální a zároveň i složité pro jeho obsáhlost a obtížnou 

uchopitelnost. To se pak týká zejména výkladu právní úpravy soudními instancemi. 

Diplomantka se pokusila o kompilační analýzu předmětné problematiky v německém právu, 

přičemž je třeba vyzdvihnout, že jde o úkol nelehký. 

 

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

metody: 

Z hlediska náročnosti tématu hodnotím téma zvolené diplomantkou jako náročnější, 

vyžadující širší spektrum znalostí především v oblasti vstupních zdrojů (primární literatury) a 

výkladové judikatury, to vše v právu nikoli domácí země. Vystupují zde také požadavky na 

dobré zvládnutí německého jazyka. S touto náročností se dle mého názoru diplomantka 

vyrovnala přiměřeně pro potřeby diplomové práce. Použila metodu primárně kompilační a 

analytickou, neboť rozebrala problematiku na co nejjednodušší kroky (body). Avšak zde mi 

chybí vyšší míra samostatného řešení takto izolovaných bodů. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky a přehledně členěna na úvod, tři hlavní kapitoly a závěr. Obsah 

reflektuje snahu o zachycení komplexnosti problematiky újmy na zdraví. Stylistickou i 

formální stránku práce hodnotím jako přiměřenou. V rámci závěru se mohla diplomantka 

více zaměřit na čtenáře tak, aby získal  jasnou základní představu o nejdůležitějších 

výsledcích práce, takto jej považuji za zbytečně zjednodušený. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Celkově hodnotím práci jako odpovídající jejímu základnímu záměru stručně nastínit otázku 

náhrad za ublížení na zdraví v Německu. Oceňuji studium primárních pramenů (zejména 

Jaeger, Luckey: Schmerzensgeld) i snahu o zachycení téměř všech aspektů pojící se 

s tématem.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: V úvodu vytyčený cíl práce považuji za splněný. 



B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala schopnost samostatné práce 

při výběru tématu a literatury, taktéž i při samotném sepsání práce. 

C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, považuji práci s nimi 

za dostatečnou.  

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá diplomantem 

vytyčenému cíli. 

E) Úprava práce: K úpravě práce nemám, až na připomínky uvedené výše, výhrad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Nechť se diplomantka vyjádří k základním kladům i záporům německé právní úpravy v oblasti 

újmy na zdraví.  

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Velmi dobře. 

 

V Praze dne 15. ledna 2015 
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