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OPONENTSKÝ POSUDEK 
 
 
Jméno autora: Mgr. Alexander Kult 
Téma práce: Poskytování pojišťovacích služeb online 
Rozsah práce: 392 908 znaků 
Datum odevzdání práce: 20. 4. 2018  
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autor si jako téma své rigorózní práce zvolil konkrétní výseč z oblasti pojišťovacího 
práva, které nebývá na takto komplexní úrovni často zpracováváno. Zvolené téma lze 
považovat za stále živé a relativně nové. Zvolené téma má nejen praktické dopady, ale 
rovněž značný teoretický potenciál. Na základě uvedených důvodů považuji téma za 
vhodně zvolené pro účely tvorby rigorózní práce. 

 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování 
a použité metody 
Zvolené téma vyžaduje pro odpovídající úroveň zpracování především teoretické 
znalosti z oblasti finančního práva (konkrétně z oblasti práva pojišťovacího). Dále jsou 
vyžadovány teoretické znalosti z oblasti správního práva, unijního práva 
a mezinárodního práva soukromého, částečně pak z oblasti teorie práva. Autorkou 
zvolené téma nebývá příliš často předmětem odborných děl, autor měl tedy dosti 
omezený manévrovací prostor. S tímto určitým handicapem se nicméně vypořádal 
velmi kvalitně. Pokud jde o vědecké metody, které autor používá, tyto jsou v úvodu 
práce explicitně detailně vymezeny, nejčastěji přitom dochází k používání metod 
deskripce, komparace, analýzy a syntézy, které jsou vzhledem k tématu práce 
adekvátní. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna, vedle úvodu, závěru a dalších standardně požadovaných náležitostí, 
do sedmi kapitol, které se v některých případech dále vnitřně člení. První kapitola je 
ryze úvodní a teoretická. V dalších kapitolách autor rozebírá jednotlivé aspekty online 
pojištění, a to jak z perspektivy oprávnění pojišťoven, tak z hlediska distribuce pojištění 
a úpravy pojistné smlouvy (a s tím související otázky použitelného práva). Šestá 
a sedmá kapitola pojednávají o zhodnocení současného stavu a o možných výhledech 
do budoucna. Práce působí logicky uspořádaným a přehledným dojmem. Jako určitou 
výtku uvádím nezařazení seznamu zkratek a seznamu použité literatury do obsahu 
práce a lokální disproporčnost práce. 

 
 
4. Vyjádření k práci 

Autor v práci provedl komplexní analýzu problematiky poskytování pojištění online. 
Autor se při tvorbě práce seznámil s rozhodujícími skutečnostmi ve vztahu k tématu 
práce a prokázal tak potřebnou orientaci v relevantní pojistné tématice. Po věcné 
stránce je práce prostá zásadních pochybení. Autor často vnáší do textu práce vlastní 
kritické komentáře k textu právních předpisů, což oceňuji. Po systematické stránce je 
práce na dobré úrovni (konkrétní poznámky jsou uvedeny níže). Stejně tak jazyková 
a formální stránka práce je velmi kvalitní. Jako určitý nedostatek práce osobně vnímám 
až příliš praktické zaměření práce (je patrné, že se autor problematikou zabývá v rámci 
své právní praxe). Kladně naopak hodnotím zařazení celé řady úvah de lege ferenda. 
Předloženou práci jako celek tedy hodnotím kladně. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Domnívám se, že autor v rámci zpracování práce 

beze zbytku naplnil cíl, který si v úvodu práce 
stanovil. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Lze uvést, že autor rigorózní práce přistoupil ke 
zpracování práce samostatně. Systém theses.cz 
vyhodnotil 176 shodných dokumentů s nižší mírou 
shody. Vzhledem k rozsahu protokolu o kontrole 
byla provedena pouze jeho namátková kontrola, 
z níž plyne, že se jedná především o texty právních 
předpisů, případně o citované zdroje. 

Logická stavba práce Pokud jde o systematickou stránku a logickou 
stavbu, práce působí logicky uspořádaným 
a poměrně vyváženým dojmem. Některé kapitoly 
jsou nicméně navzájem disproporční, a to jak 
hloubkou analýzy, tak rozsahem. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

V práci autor využívá adekvátní frekvenci citací 
(celkově 277 poznámek pod čarou), jedná se 
přitom jak o zdroje tuzemské, tak o zdroje 
cizojazyčné. Seznam použité literatury je na velmi 
dobré úrovni, autor vychází z užší palety odborné 
literatury a judikatury a z poměrně širokého výčtu 
právních předpisů a internetových zdrojů. Formy 
citací odpovídají citační normě. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy lze ve vztahu k tématu 
považovat za plně dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce z formálního hlediska hodnotím jako 
velmi kvalitní. Práce neobsahuje grafy ani tabulky, 
což je však vzhledem k tématu pochopitelné a není 
to na škodu. 

Jazyková a stylistická úroveň Pokud jde o jazykovou a stylistickou stránku, je 
práce na velmi dobré úrovni a překlepy jsou 
obsaženy v menší míře (byť se jich autor zcela 
nevyvaroval). 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Mohl by autor blíže rozvést myšlenku, jakým způsobem navrhuje sjednocení definice pojmů 
jako „země, na kterou se zaměřuje činnost“, „členský stát, kde je pojistný produkt nabízen“ 
apod. (viz str. 141), aby v praxi nedocházelo k jejich nejednotnému výkladu (jak po věcné, 
tak po formální stránce)? 
 

 
Doporučení/nedoporučení práce  
k obhajobě 

Doporučuji rigorózní práci k obhajobě. 

 
 
 
V Praze dne 4. června 2018 

 
 

__________________________________ 
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 

  oponentka rigorózní práce 


