pnÁcr
PosUDEK
oPoNENTA
R|GoRÓZruí
J m é n os t u d e n t a :
lema prace:
Rozsahoráce:
Datumodevzdánípráce:
1.

Mgr' Petr Š|auf
Pojištění
odpovědnostiza škoduzpůsobenou
provozemvozid|a
112 stranv|astního
textu

19.t2'2013(eIektronicky,20.72,2013
tištěně)

Aktuálnost (novost) tématu
Autor sijakotémasvérigorózníprácevybraIprob|ematiku
práva,konkrétně
z ob|astpojistného
pojištěníodpovědnosti
téma
za škoduzpůsobenou
provozemvozid|a.Ačko|i
se na toto témajiž
napsaIona různýchmístechveImimnoho,da|ší,
aktuá|níprávnípohIedna tuto obIastje jistě
přínosný.Protoje možnékonstatovat,žese jedná o témasice častějizpracovávané,
aIezajímavé
a vhodnéke zpracováníjako
rigoróznípráci.

2.

Náročnosttématuna teoretickéznaIosti,Vstupníúdajea jejich zpracovánía použitémetody
Pro úspěšné
zpracování
tohototématujsou potřebnénejenzna|ostifinančního
práva,a|etaké
znaIostiz obIastipráva Evropskéunie a nej|épe
takéz obIastisprávníhopráva,témaje tedy
oborověprůřezové.
K vypracovánírigoróznípráce na toto témaje dostupnýdostatekodborné|iteratury,české
(k obecné problematicezajištění
i zahraniční
škod způsobenýchprovozem vozide|),da|ší
pramenyjsou hojně zastoupenyv odbornýcha popu|árně-odborných
popř. takéna
článcích,
internetu.
Ačko|iv
autor V úvoduvýs|ovněneuvádí,jakémetodyvědecképráce při zpracování
svépráce
jedná se zejménao metoduana|ýzya deskripce.
použi|,

3.

Formálnía systematickéč|enění
práce
Prácese vnitřněč|enívnás|edující
systematice.
Mimo úvoda závěr,u kterýchautor překvapivě
a nesystematicky
nečís|uje
úvod,ale čísIuje
závěr,práceobsahuje8 h|avních
kapito|,kterése a|e
dá|evnitřně nijakneč|ení.
Názvyh|avních
kapito|jsoupak nás|edující:
1) Pojmos|oví;
2) Historie
pojištění
odpovědnostiza škoduzpůsobenou
provozemvozid|ana územíČeské
repub|iky;
3)
Charakterpojištěníodpovědnosti
provozemvozidIajako pojištění
za škoduzpůsobenou
povinně
smIuvního;
4) Vznika zánikpojištění
provozemmotorového
odpovědnostiza škoduzpůsobenou
povinnosti
vozid|a;5) Práva a
smIuvních
stran;6) Rozsahpojištění
a škodykrytéz pojištění
odpovědnostiza škoduzpůsobenou
provozemmotorového
vozídlase zaměřenímna judikaturu
soudůa s|užbyposkytované
pojistite|iv souvis|ostis tímto pojištěním;
7) Úprava pojištění
odpovědnostiza škodu způsobenouprovozem motorovéhovozid|av právníchpředpisech
Evropskéunie; 8) Komparacesoučasné
právníúpravya právníúpravyobsažené
v novém
občanském
zákoníku.
Takovoutostrukturunepovažuji
za vhodně zvolenou,neníobvyk|énepoužívat
podkapito|y,
zejménakvů|itomu trpí systematikapráce, o kterélze jen stěžíhovořit,spíšese zde jedná
o pos|oupnost
kapito|,jejichžpořadía|etakénemá nějakoujasnou|ogickoulinii.Kapito|uč.3
považuji
za dostikrátkoua k|idněby mohlabýt součástí
pojmů.
kapito|ytýkajícíse
Nenítaké
vhodné,abyjakoprvnístránkyprácebylačís|ována
ažstránka,kde začíná
úvod.Stejně
tak se jako kapito|anečís|uje
resuméčiseznamIiteratury.

4.

Vyjádřeník práci
Předk|ádanárigoróznípráceje zaměřenana konkrétnítéma,
cožpovažuji
za pozitivníacožtaké
umožňuje
autorovizaměřitse na témas dostatečnou
ana|ytickou
h|oubkou.
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Upravapráce (text,grafy,tabuIky) Práce je vce|ku dobře zpracována,neobsahujevšak
tabu|ky,grafy,obrázkyatp.
Z h|ediskaúpravynepovažuji
za vhodné,aby na stránce
by|yjen tři sIova,a|ejinak zůsta|a
prázdná(str'3). Dá|e
pod|e mého názoru dobře nevypadá použitýzpůsob
řazeníodrážekvícestupňů,např. na str.76 je díkytomu
text VeIminepřehIedný.
Jazykováa stylistickáúroveň
Jazyková i sty|istickáúroveňje dobrá, práce je prosta
jazykovýchchyb. (Jen např' ,,zůstávají
podstatnějších
...
neměnný,,na str. 25.) V práci se nacházejíněkteré
přek|epy (např. chybějícímezera před závorkou
v poznámceč.37, ,,pojištěna
pojištěním,,
hraničním
na
str. 36, ,,$9 odst. 1 zákonač.o odpovědnosti...,,
na str.

s0).

6.

Připomínkya otázky k zodpovězenípři obhajobě
1) Jakéautor navrhujeřešení
jak uvádína str. 28,
vysokéhopočtuvozide|,kteréna si|nicích,
jezdíbez pojištěníodpovědnosti
z provozuvozidIa?

2 ) Kdoje ,,prvníža|ovaná,.
v textu na str.56?
3 ) Jsou v České
repubIicedodržovány
Iimitypojištění
uvedenéna str.87? Např. Iimit5 miI EUR
na škodyna zdravív rámcijednéudálosti?

práce k obhajobě
Doporučení/nedoporučení

K práci mám podstatné,
výšeuvedenévýhrady,i
přes to ji hodnotím
jako přípustnou
k obhajobě,
v rámci nížby se měl autor Vypořádatnejen
s položenými
otázkami,
a|etakés připomínkami
ke
jehovědecké
práce.
způsobu

V Praze dne 18.2.201,4

JUDí MichaeIKohajda,Ph'D.
oponentrigoróznípráce
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