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1.

122stranv|astního
textu

Aktuálnost (novost)tématu
TémapředloŽenérigorózní práce je z oblasti pojišťovnictví,
jedná se o téma,kteréje
poměrněčastozpracováváno,je k tomutotématudostatekliteraturyjak odborné,tak i
zpracovávanépro širokouveřejnost.Jde všako tak frekventovanouoblast,Žejejí další
zpracováníje vŽdy aktuálnía prospěšné.
Pro zpracovánírigorózní práce je toto téma
vhodnéa |zejej doporuěit.

2.

Náročnost tématu na teoretickéznalosti, vstupní údaje a jejlch zpracování a
použitémetody
Zvo|enétémarigorózní práce,jak jsem jiŽ uvedla,ho předurěujek tomu, aby se týkalo
urěitékonkrétní,
specificképroblematiky.od zpracovatelese tak vyŽadovaloovládnutí
dané materie s tím, že se dále zaměřil na problematiku, která souvisí pouze se
specifickouskupinousubjektů.Autor přistoupil nazák|aděsvych teoretickýchpoznatků
ke zvolenémutématuvelmi dobře. Poznatky získanéstudiem odbornéliteratury i
judikatury dokáza| pouŽít ke zdařilému zpracování zvoleného tématu. Z niže
nastíněnéhoformálního členění práce vyplývají i následující pouŽité právně
hermeneutické
metody,tedy metodyzkoumáníptáva. Zpracovate|pouŽil v druhéčásti
stručněmetodu historickou, zjišťovalhistorii pojištěníodpovědnosti za škodu
způsobenouprovozem vozidla na územi Českérepubliky. V ěástech následujících
potom převládá metodaanalytická,která vykládá právo pomocí roz|oŽení
tohoto celku
na jednotlivéěásti, což vede ke snazšímupochopeníjednotlivých institutůza pouŽití
metody deskripce.V závěru práce na|eznemei metodukomparativní,kdy autor v ěásti
osmépředloŽenépráce srovnává našíprávní úpravus právní úpravouzahraniční_
s právnímipředpisyEvropskéunie.
Formálnía systematlckéčleněnípráce
Hodnocenápráceje rozčleněnado úvodua jedenácti ěástí,ato věetně závěru,resiimea
seznamupoužitéliteratury.V úvodupráce autor předevšímzdtrazňuje,Že tento druh
pojištěníse měnípoměmě častos ohledemna vzrůstající
poěet vozidel, nehod a také
vzrůstající
poěetvozidel nepojištěných
a v neposlednířadě i našečlenství
v Evropské
unii. Za stěŽejníěást práce je moŽnépovažovatčástčtvrtou,pátou a šestou'kde je
pojednánoo vzniku pojištění,
o právecha povinnostechsmluvníchstrana o rozsahu
pojištěnía o škodáchkryfých z pojištěníodpovědnostiza škoduzpůsobenouprovozem
motorovýchvozidel.

Práceje ukončenazávětem,ve kterémautor hodnotísoučasnou
právníúpravu,bohuŽel
neuvádíúvahyde legeferenda.
Po formálnístránceje prácerozěleněnavhodnýmzpůsobem,
kromě strany3., kdejsou
jen
na stránce uvedena
dvě slova. Jednotlivéěásti dostatečným
způsobemvystihují
témata,která patřído problematikypředloŽené
rigoróznípráce.
4.

Vyjádřeník práci
Celkově práci hodnotímjako zdaÍi|ézpracovánízvolenéhotématu.Práce je přehledná,
autor se však nedokána| vyvarovat popisnémuzpracování někteých ěástí práce.
Předloženápráceje ětivá a neobsahujevěcnéchyby na stranějednéa na stranědruhé
autor neuvádísvé myšlenkya poznatky.Vykazovaná shoda systémemTheses.czje
způsobenapředevším
citacízákonůa judikatury.Je tedy otázkou, zda$o citace nejsou
na škodua nezpůsobuj
í zb5rteč:ný
rozsahpráce na úkorvlastníhotextuautora.

Kritériahodnocenípráce
Splněnícílepráce

Hodnocená práce splnila cí|e,kterési zpracovatel
v úvoduvýyčil.
Samostatnost při zpracování Autor při zpracování zvolenéhotématu ptokáza|
tématu
schopnostsamostatnépráce, a to nejen při studiu
odbornéliteratury,ale i při sepsánívlastníhotextu
práce.
Logická stavbapráce
Zvo|en6 systematikapráce je vhodná. Jednotlivé
částina sebe tematickynavazujía jejich předmět
patřído problematikvpráce.
Práce s literaturou (využití Součástí
práceje seznamodbornéliteratury,zněhoŽ
cizojazyěnéliteratury) včetně je zřejmé, Že autot pracoval s více jak dvaceti
citací
odbornými publikacemi a odbomými ělánky, na
kterév textu práce odkazujeformou poznámek pod
čarou.Mimoto zpracovánípráce svědčío tom, že
autor odbornouliteraturunejen vyhledal, ale Že s ní
i pracovalzpůsobempro tentodruh pracíobwklým.
Hloubka provedené ana|ýzy Autor zpracoval zvolené téma dostateěným
(ve váahu k tématu)
způsobem.
Uprava práce (text, grary, K celkovéúpravěpráce nemiámzásadníchýhrad.
tabulky)
Kromě výše uvedenépoznámky, že nepovažujiza
vhodné,
aby na str.3 byla pouzedvě slova.
Jazykováa sty|istickáúroveň Práce je po stráncejazykové i stylistickéna dobré
úrovni.
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6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhaiobě

Doporuěení/nedoporučení
k obhajobě

NavrženýklasiÍikačnístupeň

práce Závěrem |ze konstatovato že předložená
rigorózníprácejak po strárrceobsahové,tak po
stránce formální splňuje požadavkykladenéna
tento druh praci tj. prokázat schopnost autora
k samostatné
tvůrčí
ěinnosti,a proto doporuěuji
její přijetík ústníobhajobě.

Prospěl.

V Prazedne 18.Února2014

Karfíková, CSc.
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