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Diplomant si vybral náročné a aktuální téma jak z hlediska ekonomického, tak právního. 

Práce je formálně rozdělena do úvodu, 4 kapitol a závěru. Práce obsahuje čestné prohlášení, 

obsah práce, na konci práce je seznam použitých pramenů a literatury, anotace jak v českém, 

tak v anglickém jazyku a klíčová slova. 

V úvodu je vymezen vícekriteriální cíl diplomové práce, vedle cíle popisu metodiky 

ekonomické analýzy práva s konkretizací na základní předmět zkoumání odpovědnosti za 

škodu je dalším dílčím cílem určení sankce a rozsahu náhrady škody včetně konfrontace  

s praktickým uplatněním ve vybraných právních řádech.  

 Zvolené téma je multioborové a klade nároky na znalosti z oblasti ekonomie, teorie 

práva a soukromého práva. Přínosem práce jsou vybraná soudní rozhodnutí z různých zemí, 

jejich popis, analýza (např. Learned Handovým testem, cost-benefit analýzou) a komparace,  

a to nejen „učebnicových judikátů“, ale autorem jsou uváděna i rozhodnutí ne tak známá. 

Navíc, jak by se v rámci ekonomické analýzy práva očekávalo, soudní rozhodnutí nepocházejí 

jen z USA, ale i ze zemí kontinentálního práva (diplomant analyzuje metodou ekonomické 

analýzy práva také rozhodnutí českých, polských, německých a dalších soudů). Tento fakt je 

přitom významný pro potenciální aplikaci některých závěrů v rámci českého právního 

systému.  



Více jak 60 stránková diplomová práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez jazykových 

chyb a překlepů, z hlediska grafické úpravy je kultivovaná a přehledná.  

Práce splňuje po formální stránce podmínky kladené na tento typ prací, splňuje 

fakultními předpisy daný minimální rozsah práce. Práce s literaturou a zdroji je 

nadstandardní. Práce je zpracována s obvyklým vědeckým aparátem – citace, odkazy na 

literaturu domácí i zahraniční, na materiály, zákonné normy a soudní rozhodnutí. Kontrola 

původnosti uvádí shodu menší než 5 procent u dvou dokumentů – viz Protokol o shodě.    

  

Lze konstatovat, že cíl práce byl více než splněn, přínos práce spatřuji v originalitě 

tématu, přístupu zpracování a možné aplikaci a některé části práce by podle mého názoru byly 

vhodným základem pro publikaci v odborném periodiku. Diplomovou práci pokládám po 

všech stránkách za kvalitně zpracovanou a originální a doporučuji ji k ústní obhajobě 

s navrženým hodnocením výborně.  

Otázka pro ústní obhajobu: Kde by autor v českém právním řádu z pohledu de lege ferenda 

zakotvil sankční náhradu škody?  
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