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Mgr. Martin Schus
Odpovědnost za škodu na zdraví v občanském právu
132 stran vlastního textu
říjen 2013

Aktuálnost (novost) tématu
Zvolené téma lze považovat především za aktuální. V souvislosti s rekodifkací
soukromého práva, v níž se mění pojetí odpovědnosti za škodu obecně, budou
nepochybně vznikat četné interpretační otázky, jakož i otázky týkající se použitelnosti
dosavadní judikatury. Autor se zaměřuje na jednu dílčí oblast (odpovědnost za škodu
na zdraví), kterou podrobně zkoumá. Práci lze právě v současné době považovat z
tohoto důvodu za přínosnou také z hlediska právní praxe.
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
K problematice, kterou rigorozant zpracovává, lze čerpat z řady pramenů, ať
už monografického, komentářového a samozřejmě časopiseckého charakteru –
zejména, pokud jde o dosavadní právní úpravu. Pokud však jde o prameny k OZ 2012,
jejich množství je samozřejmě daleko menší. To zvyšuje požadavky na zpracování
tématu ze strany autora – což je však v tomto typu práce žádoucí.
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 jednotlivých kapitol (celkem 3, včetně
úvodu). V úvodu autor formuluje cíl práce, kterým je „rozbor současné právní úpravy
odškodňování jednotlivých nároků na náhradu škody na zdraví s použitím co nejširšího
spektra aktuální soudní judikatury a rovněž na posouzení možných legislativních
[návrhů (?), pozn. OF] zahrnujících i nový občanský zákoník.“ Orientace v systematice
práce je při zběžném pohledu obtížná. Autor zamýšlel práci rozdělit na dvě hlavní části,
a sice na část věnovanou dosavadní úpravě v OZ 1964 a na část věnovanou OZ 2012.
To je samo o sobě z hlediska systematického v pořádku, nicméně grafické provedení v
obsahu mohlo být zvoleno přiléhavěji. Na první pohled totiž práce působí tak, že jejím
těžištěm je pouze jedna neúměrně dlouhá kapitola z celkového počtu tří kapitol. Teprve
při bližším pohledu čtenář zjistí, že dílčí podkapitoly v kap. druhé jsou zpracovány tak,
že by ve skutečnosti obstály jako samostatné kapitoly. Bylo by tedy vhodnější
strukturovat práci tak, aby bylo na první pohled patrné, že práce má dvě části a v jejich
rámci pak koncipovat samostatné kapitoly. Tím by se ostatně odstranila grafická
nedůslednost, kdy v kap. 2 jsou názvy dílčích podkapitol vysazeny tučně, zatímco v
kap. 3 nikoliv. Z hlediska věcného je systematika pojata odpovídajícím způsobem.
Autor se věnuje všem podstatným otázkám ze zvolené problematiky, postupuje při tom
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vhodně od obecného (kap. 2.1 až 2.3) ke zvláštnímu (kap. 2.4 až 2.7). Práce postrádá
standardní závěr.
Oponentské hodnocení: Systematika práce sice není zcela zdařilá, nicméně
ještě 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
Práce vyniká pečlivou a důslednou prací s judikaturou, díky čemuž se autorovi
podařilo téma zpracovat do hloubky i přes nedostačující práci s literaturou (viz níže).
K práci je však třeba uvést některé výtky. Nevhodně zvolené formální pojetí
systematiky bylo již uvedeno výše. K tomu je třeba dodat, že práce postrádá
standardní závěr. Název kap. 3 sice slibuje zhodnocení platné právní úpravy, to se
však omezuje na jednu stranu (s. 115), zbytek kapitoly (s. 116 až 132) je zaměřen na
rozbor OZ 2012, při čemž text práce na str. 132 končí zmínkou o procesních aspektech
náhrady škody na zdraví (kap. 3.10). Text práce tak působí neukončeně, bez
závěrečného shrnutí poznatků, k nimž autor dospěl (některé jsou prezentovány právě
na str. 115). Jako nedostatečnou musím bohužel hodnotit autorovu práci s literaturou.
Seznam literatury čítá pouze jednu učebnici (a to ještě zcela zastaralou z roku 1995),
tři komentáře k OZ (r. v. 1996, 2001 a 2004), jeden komentář k zákoníku práce (r. v.
1999) a jednu monografii k danému tématu (r. v. 1995). Celkem se tedy jedná o šest (!)
pramenů. To by mohlo být hodnoceno jako dostačující nanejvýš u práce bakalářské,
nikoliv však diplomové, natož rigorózní. Zcela absentuje literatura časopisecká (lze
uvést např. Bulletin advokacie č. 10/2004, Zdravotnictví a právo č. 8/2005 atd.). Chybí
rovněž jakýkoliv exkurz k některé z relevantních standardních evropských právních
úprav (Francie, Německo, atd.), který autor mohl připojit, aby zvýšil úroveň práce a
zároveň tím prokázal schopnost práce také se zahraničními zdroji (jak plyne z
rekapitulace literatury výše, autor se zahraniční literaturou nepracuje). Za věcné
pochybení autora je třeba považovat text na str. 68, v němž odkazuje na zákon č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který však byl k datu odevzdání práce již přes rok a
půl zrušen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování.
K práci mám dále výhrady formálního charakteru. Podle čl. 4 odst. 6 ve
spojení s čl. 9 opatření děkana č. 7/2010 rigorozant odpovídá za správnost a úplnost
odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad (zejména obsahový)
této podoby s její listinnou podobou. Z tohoto pohledu se elektronická verze práce a její
tištěná podoba neshodují. Elektronická verze práce totiž neobsahuje titulní strany,
zejména pak neobsahuje autorovo prohlášení o samostatnosti vypracování práce
podle čl. 4 odst. 2 cit. opatření, což je povinná náležitost práce. Elektronická verze
práce tedy neobsahuje náležitost předepsanou v čl. 4 odst. 2 cit. opatření. Z dalších
formálních nedostatků pak uvádím především chybné číslování kapitoly na str. 7 (což
zvláště upoutá při jejich celkovém počtu tři), od zbytku práce odlišné formátování
poznámek pod čarou na str. 23 a 24, smysl postrádající větu hned na str. 1 ve druhém
odstavci úvodu práce, atd.
Automatická kontrola shody provedená přes systém Theses.cz vykazuje 13%
míru podobnosti se závěrečnou prací Richarda Žáčka na téma Způsob a rozsah
náhrady škody (Právnická fakulta – Univerzita Komenského v Bratislave).
Vzhledem k uvedenému práci hodnotím jako podprůměrnou, s některými
věcnými i formálními nedostatky.

5.

Kritéria hodnocení práce
Cíl práce je uveden výše. Autor tento cíl splnil.
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal
schopnost samostatné práce, a to zejména
tématu
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Logická stavba práce
Práce s literaturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

Úprava práce
tabulky)

(text,

grafy,

Jazyková a stylistická úroveň
6.

pokud jde o judikaturu.
Logická stavba práce je již zhodnocena výše a
lze ji hodnotit jako ne zcela zdařilou.
Autor pracuje s literaturou způsobem uvedeným
výše. Ze seznamu literatury vyplývá, že autor použil
celkem šest pramenů. To je u prací tohoto druhu
zcela nedostačující.
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 není po formální stránce zcela
přehledná (srov. výše). Výtky k formální stránce
práce jsou již uvedeny výše. Velikost písma i jeho
rozpal je standardní, počet úhozů pravděpodobně
odpovídá průměrné normostraně. Součástí práce
nejsou žádné grafy ani tabulky, což je vzhledem k
tématu pochopitelné.
Lze uzavřít, že úprava (s výhradami), ještě
odpovídá požadavkům kladeným na práce
tohoto druhu.
Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.

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 zhodnotí přínos nového občanského zákoníku ve srovnání se současnou
úpravou.
Doporučení/nedoporučení
k obhajobě

práce 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 23. 01. 2014

_________________________
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
oponent rigorózní práce
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