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1. Aktuálnost (novost) tématu
Spory o náhradu škody jsou obecně skutkově nejnáročnějšími spory a i z toho důvodu 
hodnotím volbu tématu jako zdařilou.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Zvolené téma je svou povahou sevřené a vyžaduje především výbornou znalost práva 
hmotného, stejně jako výbornou znalost procesního dokazování, resp. též obecných 
zásad civilního procesu sporného. Náročnost tématu nepochybně zvyšuje i rozsáhlá  
veřejnoprávní regulace poskytování zdravotních služeb.

3. Formální a systematické členění práce
Práce je poměrně rozsáhlá a vlastním tématem se autorka zabývá teprve na str. 43 
práce. Nelze však konstatovat, že by předchozí výklady byly nadbytečné. Jsou 
nezbytným úvodem pro rozbor vlastního tématu. 
Celkově proto hodnotím zvolenou systematiku jako propracovanou a v zásadě dobrou.

4. Vyjádření k práci

Práce je velmi zdařilým zpracováním diplomového úkolu, v němž autorka plně 
prokázala schopnost samostatně zpracovat zadání. Svou analýzu a argumentaci opírá
diplomantka o velmi dobrou znalost platného práva, doktrinálních konceptů a 
judikatury. Autorka se přitom nevyhnula žádné významné otázce zkoumané oblasti (viz 
např. dělení důkazního břemene).

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Téma vyčerpáno.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Adekvátní.

Logická stavba práce Viz shora sub 3
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Adekvátní.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Práce není pouhým popisem platného práva.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Adekvátní.

Jazyková a stylistická úroveň Adekvátní.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
V rámci ústní obhajoby nechť se autorka vyjádří k otázce vynucování důkazního prostředku, 
který má v dispozici protistrana.

Doporučení/nedoporučení práce Doporučuji.



k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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