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1) Autor již 21. 11. 2013 odevzdal rigorózní práci na uvedené téma. Práci však při obhajobě 
dne 31. 03. 2015 neobhájil, neboť se zejména nevypořádal s námitkami (prvního) oponenta. 
Při obhajobě mu bylo uloženo doplnit a přepracovat závěr práce. 
 
2) Po druhém odevzdání doplněné práce v červnu 2015 byla provedena opakovaná 
automatická kontrola shod systémem theses.cz, která indikuje 92% shodu s původní prací, 
přičemž je z této kontroly zároveň zřejmé, že až do strany 142 je práce zcela shodná 
s původní neobhájenou prací. Odlišný (totiž doplněný a celkově přepracovaný) je závěr 
práce, což bylo doporučeno při obhajobě dne 31. 03. 2015. 
 
3) V dalším lze proto odkázat na původní posudek zde dne 29. 11.2013 a vložený do SIS 
dne 03. 12. 2013, který je přiložen níže.  
 
4) Diplomantovi bylo uloženo doplnit a přepracovat závěr práce tak, aby bylo zřejmé, že 
téma zpracoval samostatně a je schopen syntézy poznatků získaných podrobnou analýzou, 
kterou v práci provedl. Diplomant předložil práci, jejíž závěr je nyní rozpracován na celkem 
osmi stranách textu. Podrobně se vyjadřuje k dílčím problémům, které v práci analyzoval a 
důsledně vyvozuje závěry, které z jeho poznatků plynou. V této závěrečné syntéze je rovněž 
zastoupena komparativní metoda práce. Uvádí konkrétní příklady, kdy je podle jeho názoru 
vhodné interpretovat ustanovení českého OZ též ve světle německého práva (a zejm. 
judikatury), a to vzhledem k inspiraci našeho zákonodárce (mimo jiné) německou právní 
úpravou. Vyslovuje konkrétní závěry de lege ferenda. Lze tak konstatovat, že ze závěru je 
zřejmé, že autor zvolené téma zpracoval podrobně a samostatně a že je schopen 
samostatné tvůrčí činnosti. 
 
5) Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument čítající 
10394 (!) stran, představující 301 (!) dokumentů obsahujících shody. První dva dokumenty 
vykazují shodu ve výši 92 %, jedná se však o původní práci rigorózanta (viz výše). Další 
dokumenty již nevykazují míru shody vyšší jak 6 %. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů, zákonných textů, judikatury či profilující literatury, které logicky musí být 
shodné. Na základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že by rigorózant 
nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 
 
Oponentské hodnocení: domnívám se, že závěr práce byl doplněn a přepracován tak, 
jak bylo autorovi doporučeno při obhajobě práce dne 31. 03. 2015. Práci proto 
doporučuji k obhajobě. V dalším odkazuji na posudek k původní práci, který je 
obsažen v příloze k tomuto posudku. 
 
 

V Praze dne 01. 09. 2015 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
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Příloha: posudek oponenta k původní práci Mgr. Václava Cidliny, odevzdané v listopadu 
2013 
 

POSUDEK OPONENTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Mgr. Václav Cidlina 
Téma práce: Odpovědnost za škodu – náhrada škody 
Rozsah práce: 142 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

červen 2015 

 
 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma nelze považovat za nové, nýbrž za aktuální. Této problematice 
je tradičně věnována pozornost teorie i praxe, a to zvláště v období rekodifikace 
soukromého práva. To platí tím spíše, že občanský zákoník přijatý v roce 2012 zcela 
mění (ve srovnání s OZ 1964) pojetí odpovědnosti. To autor velice dobře vystihl a 
hodnotu práce navíc zvýšil komparací s německou právní úpravou, což je 
opodstatněné a žádoucí právě proto, že německý BGB byl v mnoha ohledech 
inspiračním zdrojem zákona č. 89/2012 Sb. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorozant osvojil 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  Jedná se o téma obsahující jednak aspekt teoretický, jednak aspekt praktický. 
Zvládnutí tématu vyžaduje znalost teoretických přístupů k problematice odpovědnosti i 
patřičné judikatury, byť její použitelnost je do jisté míry omezena. Autorem 
zpracovávaná problematika byla již v obecnosti zpracována v četných pramenech, z 
nichž lze dále čerpat, ať už monografického, komentářového či časopiseckého 
charakteru, to však zatím nelze říci o konkrétních ustanoveních OZ 2012. To zvyšuje 
náročnost tématu na důsledné zpracování. D8le je náročnost na zpracování zvýšena i 
tím, že autor novou úpravu komparuje se zahraničním právním řádem. Autor musí 
prokázat schopnost orientace v bohaté odborné literatuře, ale také v judikatuře. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do devíti kapitol, a to včetně úvodu a 
závěru. V úvodu autorka obsáhle popisuje zaměření práce a v rámci toho stanovuje cíl 
práce: „Cílem této práce je tedy především srovnat úpravu povinnosti k náhradě škody 
ve stávajícím občanském zákoníku a v novém občanském zákoníku.“ Tento cíl je 
ovšem bohatě doplněn také komparativní metodou, jak bylo uvedeno již výše. 
Systematika práce je zvolena vhodně. Autor posupuje od obecného (kap. II., III. a IV.) k 
jednotlivostem. Těžiště práce však leží v kap. VI. (odpovědnost za škodu podle OZ 
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1964), VII. (povinnost k náhradě škody podle BGB) a VIII. (povinnost nahradit škodu 
podle OZ 2012). Tyto kapitoly se dále člení na menší dílčí celky, jejich členění je 
zvoleno vhodně a zcela v duchu systematiky práce. Rovněž je dodržen komparační 
přístup. Podrobný rozbor by ovšem byl nad rámec posudku. V obecnosti je třeba uvést, 
že žádná zásadní otázka nezůstala opomenuta. V závěru pak autor shrnuje své 
poznatky a úpravu (zejm. OZ 2012) ze svého pohledu hodnotí. Všechny závěry mají 
oporu v předchozím textu. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
tématu i použitých právně-hermeneutických metod. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Celkově lze práci považovat za zdařile zpracovanou. Kladně hodnotím, že 
autor pečlivě zpracoval nejen úpravu odpovědnosti v OZ 1964 a OZ 2012, ale 
především podrobné zpracování úpravy v BGB. Rovněž kladně hodnotím přesahy do 
evropského deliktního práva (PETL). 
  K práci nemám zásadní výhrady, autorovi však vytýkám některé nedostatky 
formálního charakteru. přehlednosti obsahu by prospělo, pokud by římskými číslicemi 
byly označeny pouze kapitoly, ale nikoliv podkapitoly (srov. VII.III.III a VII.3.3). Pokud 
jde o seznam pramenů, autorovi vytýkám, že jmenovitě neuvedl právní předpisy, s 
nimiž pracoval a především, že neuvedl jednotlivé judikáty, které v práci použil. Výtka 
nicméně nesměřuje na citační nedostatky, neboť autor přímo v textu cituje řádně a na 
literaturu i judikáty průběžně odkazuje. Absence výčtu v seznamu pramenů však 
snižuje přehlednost práce – teprve při podrobném čtení práce vyjde najevo, že autor 
pracoval i s judikaturou německých soudů velmi důsledně a pečlivě. 
  Uvedené nedostatky však samozřejmě nejsou natolik zásadní, aby odůvodnily 
nedoporučení – jinak zdařilé – práce k obhajobě. 
 
  Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 1805 stran, představující 50 dokumentů obsahujících shody. Míra 
shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto 
obsáhlý dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají 
povětšinou názvů právních předpisů či citací zákonných textů či citací judikatury, které 
logicky musí být shodné. Na základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o 
tom, že by diplomantka nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autor tento cíl splnil. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to jak pokud jde 
o literaturu, tak judikaturu.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Výtky k seznamu pramenů viz výše. Ze 
seznamu vyplývá, že pracovala s cca jedenácti 
prameny ať už monografického či časopiseckého 
charakteru, a to včetně literatury zahraniční. To je 
ještě dostačující pro požadavky kladené na 
práce tohoto druhu, vzhledem k tomu, že autor 
pracoval zároveň s velkým množstvím 
judikatury. 
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Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracoval co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu. 
Lze tedy uzavřít, že autor zvolené téma 
zpracoval a vyčerpal dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Výhrady ke grafické stránce viz výše. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá, 
místy s drobnými chybami (např. str. 142: 
„ustanovení by mohly“).  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Autor rozvede myšlenku vyslovenou v závěru práce, že (zejm. obecná) ustanovení 
OZ 2012 nelze vykládat bez BGB a uvede některá ustanovení OZ 2012, pro něž považuje 
výklad pomocí BGB za klíčový. 
 
  
  
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, i přes uvedené výtky, 
splňuje požadavky kladené na rigorózní 
práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a 
proto doporučuji její přijetí k ústní 
obhajobě. 

 
 
V Praze dne 29. 11. 2013 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
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