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1.

PosUDEK oPoNENTA R|GoRÓZruí pnÁcr

Aktuálnost (novost) tématu

Autor s i jako téma své r igorózní práce vybraI prob|ematiku z ob|ast poj istného práva, konkrétně
téma poj ištěníodpovědnost i  za škodu způsobenou provozem vozid|a. Ačko|i se na toto téma j iž
napsaIo na různých místech veImi mnoho, da|ší, aktuá|ní právní pohIed na tuto obIast je j istě
přínosný. Proto je možné konstatovat, že se jedná o téma sice častěji zpracovávané, aIe zajímavé
a vhodné ke zpracováníjako r igorózní práci .

Náročnost tématu na teoretické znaIosti, Vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou potřebné nejen zna|ost i  f inančního práva, a|e také
znaIost i  z obIast i  práva Evropské unie a nej|épe také z obIast i  správního práva, téma je tedy
oborově průřezové.
K vypracování r igorózní práce na toto téma je dostupný dostatek odborné |iteratury, české
i zahraniční (k obecné problematice zaj ištění škod způsobených provozem vozide|), da|ší
prameny jsou hojně zastoupeny v odborných a popu|árně-odborných článcích, popř. také na
internetu.
Ačko|iv autor V úvodu výs|ovně neuvádí, jaké metody vědecké práce př i  zpracování své práce
použi|, jedná se zejména o metodu ana|ýzy a deskripce.

Formální a systematické č|enění práce

Práce se vnit řně č|enív nás|edující systematice. Mimo úvod a závěr, u kterých autor překvapivě
a nesystematicky nečís|uje úvod, ale čísIuje závěr, práce obsahuje 8 h|avních kapito|, které se a|e
dá|e vnit řně ni jak neč|ení. Názvy h|avních kapito|jsou pak nás|edující: 1) Pojmos|oví; 2) Histor ie
poj ištění odpovědnost i  za škodu způsobenou provozem vozid|a na území České repub|iky; 3)
Charakter poj ištěníodpovědnost i  za škodu způsobenou provozem vozidIa jako poj ištění povinně
smIuvního; 4) Vznik a zánik poj ištění odpovědnost i  za škodu způsobenou provozem motorového
vozid|a; 5) Práva a povinnost i  smIuvních stran; 6) Rozsah poj ištění a škody kryté z poj ištění
odpovědnost i  za škodu způsobenou provozem motorového vozídla se zaměřením na judikaturu
soudů a s|užby poskytované poj ist i te| i  v souvis|ost i  s tímto poj ištěním; 7) Úprava poj ištění
odpovědnost i  za škodu způsobenou provozem motorového vozid|a v právních předpisech
Evropské unie; 8) Komparace současné právní úpravy a právní úpravy obsažené v novém
občanském zákoníku.
Takovouto strukturu nepovažuji  za vhodně zvolenou, není obvyk|é nepoužívat podkapito|y,
zejména kvů|i tomu trpí systematika práce, o které lze jen stěží hovoř i t ,  spíše se zde jedná
o pos|oupnost kapito|, jej ichž pořadí a|e také nemá nějakou jasnou |ogickou l in i i .  Kapito|u č. 3
považuji  za dost i  krátkou a k| idně by mohla být součástí kapito|y týkajícíse pojmů.
Nenítaké vhodné, abyjako první stránky práce byla čís|ována až stránka, kde začíná úvod. Stejně
tak se jako kapito|a nečís|uje resumé či seznam Iiteratury.

Vyjádření k práci

Předk|ádaná r igorózní práce je zaměřena na konkrétnítéma, což považuji  za pozit ivnía což také
umožňuje autorovi zaměřit  se na téma s dostatečnou ana|yt ickou h|oubkou.
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Uprava práce (text, grafy, tabuIky) Práce je vce|ku dobře zpracována, neobsahuje však
tabu|ky, grafy, obrázky atp.
Z h|ediska úpravy nepovažuji  za vhodné, aby na stránce
by|y jen t ř i  sIova, a|e j inak zůsta|a prázdná (str '  3). Dá|e
pod|e mého názoru dobře nevypadá použitý způsob
řazení odrážek více stupňů, např. na str.  76 je díky tomu
text VeImi nepřehIedný.

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i sty|istická úroveň je dobrá, práce je prosta
podstatnějších jazykových chyb. (Jen např' ,,zůstávají ...
neměnný,, na str.  25.) V práci se nacházejí některé
přek|epy (např. chybějící mezera před závorkou
v poznámce č. 37, , ,poj ištěna hraničním poj ištěním,, na
str. 36, , ,$ 9 odst. 1 zákona č. o odpovědnost i . . . , ,  na str.
s0).

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

1) Jaké autor navrhuje řešení vysokého počtu vozide|, které na si|nicích, jak uvádí na str.  28,
jezdí bez poj ištěníodpovědnost i  z provozu vozidIa?

Kdo je , ,prvníža|ovaná,. v textu na str.  56?

Jsou v České repubIice dodržovány I imity poj ištění uvedené na str.87? Např. I imit 5 miI EUR
na škody na zdraví v rámcijedné událost i?

V Praze dne 18.2.201,4

2)

3 )

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě K práci mám podstatné, výše uvedené výhrady, i
přes to j i hodnotím jako přípustnou k obhajobě,
v rámci níž by se měl autor Vypořádat nejen
s položenými otázkami, a|e také s připomínkami ke
způsobu jeho vědecké práce.

JU Dí MichaeI Kohajda, Ph'D.
oponent r igorózní práce
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