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1. Aktuálnost tématu:  

 

Zvolené téma je teoreticky i prakticky vysoce aktuální, a to jak vzhledem 

k incidenci této problematiky v soukromém právu, kterou musí právní praxe často 

řešit v soukromém zdravotnickém právu v posledním období zvláště.  Aktuálnost 

práce se nepochybně zvýšila přijetím nového občanského zákoníku a jeho přístupem 

k problematice příčinné souvislosti.  

 

 

2. Náročnost tématu:  

 

Práce má jako celek bezesporu výbornou úroveň. Svědčí nejen o teoretické 

vyspělosti diplomantky, nýbrž i o jejích analytických schopnostech v často ne zcela 

jednoduchých otázkách příčinné souvislosti. V prvé řadě sám obsah zpracované 

zvolené problematiky, ale i práce s literaturou, a to nejen domácí, nýbrž i zahraniční, 

včetně evropské, místy překvapuje zralostí závěrů diplomantky. To opravňuje učinit 

závěr, že zpracování vykračuje z rámce běžné úrovně diplomových prací.  

Za těchto okolností lze mít za to, že k posouzení hodnoty práce postačí již sám 

tento krátký posudek. 

 

 Na práci oceňuji zaměřenost na dva velmi aktuální okruhy zkoumané 

problematiky: Za prvé, diplomantka správně zaznamenává patrný odklon české 

teorie i praxe od dosavadního chápání příčinné souvislosti (roz. z dřívější 

stoprocentní prokazatelnosti příčinné souvislosti na straně jedné a její vysoké 

pravděpodobnosti jako jeden z dostatečných důvodů k založení odpovědnosti na 

straně druhé). Za druhé, diplomantka správně zaměřuje svou pozornost na vlastní 



úpravu příčinné souvislosti v novém občanském zákoníku. V prvé řadě jde o její 

analýzu zúženějšího pojetí odpovědnosti za škodu, která má původ v povaze 

přístrojů, v druhé řadě o hodnocení obsahu §2915 NOZ a jeho vztahu k zásadám 

evropského deliktního práva. V obou těchto směrech bude zajímavé znát při ústní 

obhajobě názory diplomantky. 

 Závěrem lze konstatovat, že předložená diplomová práce – jinak nijak zvlášť 

rozsáhlá – přináší čtenáři řadu velmi zajímavých věcných řešení. Sám obsah 

zpracování svědčí o výborném zvládnutí zkoumaného tématu, o celkové 

promyšlenosti diplomantčina uvažování, jakož i poměrně neobvykle dobré orientaci 

v zahraniční literatuře, včetně, a to podtrhuji, literatury, týkající se evropského 

deliktního práva jako jednoho z inspirativních vzorů. Byl bych proto rád, kdyby se 

diplomantka při ústní obhajobě pokusila alespoň stručně vyjádřit, do jaké míry se 

podle ní v úpravě deliktního práva v novém českém občanském zákoníku, projevil 

vliv Zásad evropského deliktního práva. 

 Připočte-li se k výše uvedenému hodnocení věcnost a srozumitelnost 

diplomantčina vyjádření (přesto, že složitost zkoumané problematiky značně zvyšuje 

náročnost na její zpracování), jsou to dostatečné důvody pro čtenáře zabývat se 

závěry předložené práce s velkým zájmem. 
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