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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila velmi aktuální, rozvíjející se a významné téma. Důležitost teoretické 
reflexe právní úpravy prevenční povinnosti je v českém prostředí dále zdůrazněna rozsáhlými 
změnami materie v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Jedná se o komplexní a poměrně 
náročné téma s přesahy mimo samotnou civilistiku, přičemž autorka jej zpracovala velmi 
zdařile. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy i aktuální judikatury, jako i schopnost 
orientace v odborných textech. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (65 stran včetně úvodu a závěru) je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je logická, 
jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je v souladu s klasickými 
doktrinálními přístupy. Práce je v základu rozdělena na dvě kapitoly, které by bylo možné 
nazvat teoretickou a praktickou, kdy první z nich obecně představuje problematiku prevence 
škod a druhá analyzuje její úpravu v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. První část je složena 
ze dvou kapitol zabývajících se obecným úvodem do prevence škod (pojem prevence, její 
teoretické dělení, pojem škody a výchozí principy prevence škod) a historickým přehledem 
vývoje úpravy prevence škod v českém právním prostředí od ABGB po současnost. Druhá část 
práce začíná kapitolou věnovanou srovnání obecné prevenční povinnosti v současném a 
předchozím občanském zákoníku. Autorka se zabývá rovněž aplikačním dopadem legislativní 
změny z pohledu predikce budoucího vývoje judikatury podle zákona č. 40/1964 Sb. vztahující 
se k několika rozdílným okruhům případů (např. případy týkající se věcný práv, odpovědnosti 
sportovců, rodinného právo nebo poskytování zdravotních služeb). V následující čtvrté 
kapitole práce se diplomantka zaměřuje na judikaturu podle zákona č. 89/2012 Sb. včetně 
jejího vztahu k judikatuře podle předchozí právní úpravy (přičemž autorka současně vyvrací 
hypotézu, podle které je rozhodování soudů podle zákona č. 40/1964 po 1. 1. 2014 ovlivněné 
znalostí nové úpravy). Zvláštní pozornost je věnována problematice podřízení svobody 
jednotlivce prevenční povinnosti v kontextu zákazu kouření v určitých veřejných prostorách a 
střetu smluvní svobody a prevenční povinnosti. Pátá kapitola je věnována problematice 
odvracení škod. Autorka nejprve rozebírá povinnost zakročit na ochranu jiného v obou 
občanských kodexech a judikatuře podle předchozí i účinné právní úpravy, dále se zabývá 
vybranými současnými otázkami souvisejícími s uvedenou povinností (konkrétně v kontextu 
elektronických úložišť dat a poskytování genetických informací pokrevním příbuzným). Dále je 
představena oznamovací povinnost a vhodná a přiměřená opatření k odvrácení hrozící újmy. 
Ve velmi stručné šesté kapitole je představena problematika náhody. Sedmá kapitola je 
věnována jednotlivým institutům zproštění odpovědnosti za škodu, kdy jsou představeny 



podmínky pro uplatnění každého z těchto institutů a jeho uplatnění v judikatuře. Závěrečná 
osmá kapitola krátce pojednává o náhradě nákladů účelně vynaložených osobou odvracející 
hrozící škodu. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila solidního množství pramenů zahrnujících 
právní předpisy, odbornou literaturu i bohatou judikaturu. Citace jsou v práci uváděny na 
správných místech a to v souladu s normou pro zpracování těchto písemností. Ocenění 
zasluhuje vysoké množství poznámek pod čarou, kterých je v práci vhodně použito 217. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci nezatěžují 
žádné zásadní gramatické chyby, stylistické nedostatky ani přehlédnutí. S právní terminologií 
diplomantka pracuje správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní. Rozsahem se jedná o práci průměrnou. Diplomantka dokázala vypracovat zdařilé 
srovnání právní úpravy tématu v předchozím a účinném občanském zákoníku zejména 
z perspektivy judikatury, kterou autorka velmi hojně cituje. V práci sice prakticky chybí 
komparativní složka, to je však vzhledem k výraznému zaměření práce na české právní 
prostředí pochopitelné. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Jaký je podle Vašeho názoru největší přínos občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. oproti 
předchozí právní úpravě v oblasti prevence škod a případně v čem naopak spatřujete 
nejvýznamnější chybu rekodifikace v dané oblasti? 
 
V práci (str. 44-45) se přikláníte k odmítnutí prolomení lékařského tajemství v podobě 
informování pokrevních příbuzných o genetickém onemocnění pacienta. Pokládáte samotnou 
informaci o genetickém onemocnění (bez odhalení ostatních informací o genomu pacienta) za 
citlivější údaj, než jakým je informace o jiném onemocnění či obecně o zdravotním stavu (např. 
informace o nákaze HIV poskytovaná manželce pacienta)? Svoji odpověď zdůvodněte. 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jakož i její schopnost orientovat se v  zákonné úpravě, odborné literatuře i (velmi dobře 
uchopené) judikatuře. Z toho důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným 
hodnocením výborně. 
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