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P o s u d e k   o p o n e n t k y 

     Předložená práce má celkem 157 stran. Byla předložena v roce 2015.

   Práce je rozdělena do deseti  bodů.  Pod I.  bodem se nachází  úvod, pak

následuje sedm bodů, v nichž je vlastní text práce, pod bodem IX. je uveden

závěr, pod X. bodem „Prameny a použitá literatura“. Bod V. až VIII. jsou dále

členěny (s označením žel  dost nevhodným: uvádění výhradně římských číslic

znesnadňuje snadnou orientaci).

   Práci je předřazen abstrakt, obsah, seznam použitých zkratek (autor ovšem

nepoužívá  uvedené  zkratky  důsledně);  za  posledním  bodem  připojuje

doktorand „Shrnutí“, Resumé (v němčině), a konečně klíčová slova. 

  Téma, které doktorand zvolil, není nové, naopak, ale je značně  aktuální.  Je

to dáno  právním  stavem,  který  u  nás  právě  existuje  (a  byl  snad  ještě

zřetelnější v době, kdy doktorand práci připravoval). Jedná se o téma, které je

náročné na teoretické znalosti, již méně na vstupní údaje. 

  Autor použil  především metodu analytickou a srovnávací, resp. historicko-

srovnávací, ale také dedukční a syntetickou.

   Jak  doktorand  téma uchopil?  Doktorand  zkoumá předpoklady  pro  vznik

povinnosti k náhradě škody, a srovnává přitom právní úpravu o.z. 40/1964 Sb.,

ve znění platném ke dni 31.12.2013, o.z. 89/2012 Sb., a v BGB v platném

znění. 

   Celkově hodnotím práci jako dobrou. Autor splnil cíl, který si dal. V mezích,

které si vytyčil, analyzoval téma v řádné hloubce.

   Práce  v  převážné  míře není  popisná,  autor  předmětnou  problematiku



rozebírá  z  jednotlivých  zřetelů  dost  zajímavým  způsobem.  Nicméně,  ve

vlastním textu práce je využito hojně citací z jiných autorských textů, přitom

výčet použitých prací je poměrně úzký, a pokud jde o německou právní úpravu

německou,  autor  cituje  (překládá)  namnoze  z  druhé  ruky  a  autory  nikoli

nejvýznamnější. V závěru práce ale doktorand velmi správně shrnuje výsledky

svého zkoumání a uvádí řadu hodnotících soudů,  osobně soudím, že názorů

správných.

     Autor prokázal schopnost samostatné práce, a to nejen při volbě tématu

práce, ale i ve všech ostatních směrech, včetně systematiky práce a vlastního

zpracování.

     Vzhledem k  tomu,  že  předložená  doktorská  práce  splňuje  požadavky

kladené na práce tohoto druhu, k přijetí ji   d o p o r u č u j i  .

V Praze, 20. 08. 2015 

                                                doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.

                                                                     oponentka


