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Posudek práce: 

Pro svou práci si bakalantka zvolila téma ochrany života a zdraví jednotlivce 

v soukromém právu. Cílem práce byl potom rozbor soudních rozhodnutí v oblasti ochrany 

života a zdraví v jednotlivých soukromoprávních odvětvích. 

Členění práce obsahuje šest hlavních kapitol. První se věnuje ochraně života a zdraví 

obecně, především z pohledu ústavního pořádku. Druhá se v obecné rovině věnuje 

odpovědnostnímu vztahu (za újmu) a okolnostem, které protiprávnost (a náhradu újmy) 

vylučují. Třetí kapitola zahrnuje náhradu újmy na životě a zdraví podle obecné 

soukromoprávní úpravy (občanského zákoníku). Čtvrtá kapitola rozebírá ochranu života a 

zdraví v pracovním právu a pátá v rodinném. V šesté kapitole si autorka pro svou analýzu 

zvolila aktuální soudní rozhodnutí ze dvou oblastí – problematiky krajní nouze a náhrady 

ztráty výdělku (při újmě na zdraví). Výběr rozhodnutí by mohl být alespoň stručně 

odůvodněn. 

I tak je však praktická část práce přínosná, neboť analyzuje a shrnuje rozhodnutí soudů 

v problematice, která vlivem nového občanského zákoníku doznává změn (to autorka sama 

správně zmiňuje v kap. 6.3). 

Práce má pro bakalářskou práci postačující rozsah (42 stran celkem), jazykově a 

formálně odpovídá požadavkům. Seznam literatury je vzhledem k obdobným bakalářským 

pracím spíše nadprůměrný a zahrnuje i konkrétní soudní rozhodnutí. 

Cíl práce autorka splnila a práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

1) Proč jste pro svou analýzu zvolila právě dané problémy a daná soudní rozhodnutí? 

2) V jakých souvislostech můžeme hovořit o ochraně života a zdraví jednotlivce v oblasti 

obchodního práva (vztahy mezi podnikateli, příp. u vztahu podnikatel/spotřebitel)? 

 

Navržený klasifikační stupeň: v  e  l  m i    d  o  b  ř  e . 
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