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OPONENTSKÝ POSUDEK (RIGORÓZNÍ PRÁCE): 
UZNÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE JAKO PRÁCE RIGORÓZNÍ 

 
Jméno rigorózanta: Ing. Mgr. Daniela Štoková 
Téma práce: Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její 

praktické dopady z pohledu lékaře 
Rozsah práce: 95 stran vlastního textu (dle prohlášení autora 226 445 znaků vč. 

mezer, tj. 125,8 normostran) 
Datum odevzdání 
práce: 

24. 10. 2018 

 
 
Předložená diplomová práce, která je předmětem žádosti o její uznání za práci 
rigorózní, je posuzována v souladu s požadavky uvedenými v čl. 4 odst. 3 rigorózního 
řádu UK ve spojení s čl. 3 odst. 1 Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
 
Předložená práce byla obhájena dne 17. 09. 2018 na Právnické fakultě UK s prospěchem 
„výborně“. Vedoucím diplomové práce byl JUDr. Petr Šustek, který pro předloženou 
diplomovou práci navrhoval ve svém posudku ze dne 06. 09. 2018 (v textu dále jen „posudek 
vedoucího DP“) k obhajobě známku „výborně“. Oponentský posudek vypracoval doc. JUDr. 
Mgr. Josef Salač, Ph.D., navrhoval rovněž známku „výborně“ (posudek ze dne 06. 09. 2018, 
v textu dále jen „posudek oponenta DP“). 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Rigorózantkou zvolené téma nelze než považovat za vysoce aktuální (ve 
shodě s posudky vedoucího DP a oponenta DP). To platí zejména v době, kdy se 
otázky (právní) odpovědnosti lékařů dostávají do širšího povědomí celé veřejnosti a 
kdy se dynamicky vyvíjí také názory v judikatuře. Uchazečka si ovšem zvolila navíc 
v rámci této problematiky jeden dílčí (specifický) problém, což aktuálnost tématu 
umocňuje.  
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózantka osvojila 
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 

 
  Zpracování takto úzce vymezeného a při tom zároveň vysoce 
specializovaného tématu na úrovni rigorózní práce vyžaduje nepochybně značný 
rozsah znalostí uchazečky. Pokud jde o právní rovinu, musí se uchazečka orientovat 
v právní úpravě výkonu lékařského povolání jako takové, nad to musí prokázat znalosti 
v problematice odpovědnosti obecně a pak v dané specifické rovině. Vzhledem ke 
komplexnosti práce (jak plyne z obsahu, srov. dále), musí navíc uchazečka prokázat 
znalosti o odpovědnosti lékaře také v oblasti veřejnoprávní (zejm. pokud jde o rovinu 
trestněprávní a správněprávní). Dále je zřejmé, že specifičnost zvolené problematiky 
vyžaduje také praktické znalosti dané problematiky, což náročnost na zpracování dále 
zvyšuje. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat – i přes jistou specifičnost 
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tématu – z dostatečného a reprezentativního okruhu literatury (zde alespoň pokud jde 
o obecnou rovinu tématu), ať už monografické, učebnicové, či časopisecké, odpovídá 
požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce rozčleněna do šesti kapitol, k čemuž je nutno 
připočíst úvod a závěr. Dále práce obsahuje náležitosti vyžadované u rigorózních prací 
(shrnutí v některém ze světových jazyků a seznam klíčových slov v českém i světovém 
jazyce), seznam použitých právních předpisů, seznam citované literatury a seznam 
použitých zkratek. V posudku vedoucího DP je uvedeno, že „text (…) je přehledně a 
jasně členěn, jeho struktura je výsostně logická, jednotlivé pasáže na sebe 
systematicky navazují.“ Tomuto závěru je třeba přisvědčit. Vzhledem k ambiciózně 
zvolenému cíli práce („komplexní popsání problematiky právní odpovědnosti lékaře bez 
specializované způsobilosti, a to jak její právně-teoretická analýza, tak její zasazení do 
širšího rámce právních norem upravujících postavení a činnost neatestovaného lékaře. 
Dalším cílem je pak kritické zhodnocení její právní úpravy na podkladu stávající 
judikatury a poznatků získaných dotazníkovým šetřením mezi neatestovanými lékaři, 
za účelem vyvození doporučení pro „bezproblémový“ průběh jejich specializační 
přípravy“ – srov. s. 2) autorkou zvolená systematika přehledně a v logické návaznosti 
pokrývá zvolené téma. Systematika práce je vystavěna logicky a respektuje standardní 
postupy od obecného k jednotlivostem, jakož i od teoretické k praktické rovině. Těžiště 
práce je rovnoměrně rozloženo do kap. 2 až 5, které se dále dělí na menší celky. 
Rovněž toto členění je zvoleno vhodně, je koherentní s celkovou systematikou práce 
(podrobný rozbor by byl nad rámec tohoto posudku). Kladně lze rovněž hodnotit práci 
s daty získanými dotazníkovým šetřením (srov. dále). 
  Oponentské hodnocení: Systematické i formální členění práce odpovídá 
požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 

 
 
4. Vyjádření k práci 

 
Celkově práci hodnotím jako zpracovanou na vynikající úrovni. Práce je 

přehledná, téma zpracovává komplexním způsobem. Z posudku vedoucího DP lze 
zejména uvést: „Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na 
práci tohoto stupně jednoznačně nadstandardní. (…) Diplomantka vypracovala 
výjimečně kvalitní práci kombinující teoretický a praktický přístup, zařadila do práce 
množství reálných kasuistik s analýzou relevantní judikatury, přičemž široké spektrum 
získaných dat a poznatků velmi zdařilým způsobem syntetizovala a kriticky 
zhodnotila. Již samotná skutečnost, že autorka provedla kvalitní originální 
dotazníkové šetření (s 1193 respondenty!), které je přitom jen jedním ze zdrojů prací 
přinesených poznatků, nastiňuje vysokou úroveň práce. Ocenění zasluhuje mj. také 
krátký praktický soubor konkrétních doporučení pro neatestované lékaře, kterým je 
práce zakončena.“ S uvedenými závěry lze po prostudování práce souhlasit. Práce 
získala značnou přidanou hodnotu provedením dotazníkového šetření a rovněž 
vzorným zpracováním získaných dat – zejm. ve vztahu ke stanoveným hypotézám 
(srov. s. 8-9). Pokud jde o doporučení formulovaná na s. 94 (a kladně hodnocená 
vedoucím DP), je třeba poznamenat, že tyto autorka avizuje již v rámci cíle práce, 
takže jejich zařazení je samozřejmě zcela správné, neboť se tak naplňuje cíl, který si 
autorka stanovila. 

Jak vedoucí DP, tak oponent DP hodnotili práci kladně. Oba dva nicméně 
upozornili na absenci komparační metody (vedoucí DP), resp. ne zcela reflektované 
cizojazyčné zdroje (oponent DP). K tomu je třeba uvést, že práce je zaměřena 
primárně na specifickou problematiku v rámci České právní úpravy, takže lze chápat, 
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že klasickou „komparační“ kapitolu uchazečka do práce nezařadila. Nicméně pak 
musí alespoň prokázat schopnost práce s cizojazyčnou literaturou (napříč prací, resp. 
tam, kde je to vhodné). V seznamu zdrojů jsou uvedeny celkem 4 cizojazyčné 
publikace a jeden cizojazyčný internetový zdroj. Je pravdou, že pohledem kriterií 
práce rigorózní se jedná spíše o minimalistický přístup, nicméně schopnost práce 
s těmito zdroji uchazečka prokázala alespoň v základní podobě. Pouze z tohoto 
důvodu nelze uznání práce bez dalšího zamítnout, když je tento nedostatek vyvážen 
jinými prvky, které jsou naopak nadstandardní. Zde lze uvést zejm. práci 
s judikaturou, které se autorce – opět vzhledem ke specifičnosti témat – podařilo 
vyhledat značné množství (totiž 30, včetně jednoho zahraničního). 

Pokud jde o nedostatky, lze autorce vytknout spíše některé drobnosti, pokud 
jde o formální stránku práce. Tak na s. 3 autorka uvádí, že práce je členěna do pěti 
kapitol, podle obsahu jich však je 6 (skutečnost, že se šestá kap. týká dotazníku, není 
rozhodná pro počítání). Místy chybí úhoz mezerníku za tečkou (např. s. 23 dole). 
Také poznámka pod čarou je větou, neměla by proto začínat značkou „§“ a měla by 
končit tečkou (např. s. 52 a další). V rámci citace dvou odstavců jednoho ustanovení 
je lépe volit spojku „a“ namísto čárky (§ 20 odst. 1 a 2 vs. § 20 odst. 1, 2; srov. s. 55). 
Uvedené formální nedostatky hodnotu práce zásadním způsobem nesnižují. 

 
Na základě analýzy práce provedené systémem Theses.cz lze konstatovat 

následující: 
 
1) Automatická kontrola shody provedená přes systém Theses.cz generuje 

dokument o 10162 (!) stranách představující 390 srovnávaných dokumentů. 
 
2) Dokument č. 1 je shodný v míře 100 %. Jedná se o záznam obsahující 

diplomovou práci autorky, která je nyní posuzována za účelem uznání za práci 
rigorózní. Z toho plyne, že k uznání předložená diplomová práce nebyla po obhajobě 
opatřena dodatky. K uznání za práci rigorózní byla tedy předložena ve stejné podobě, 
jako byla obhájena za práci diplomovou.  

 
3) Počínaje dokumentem č. 2 nepřesahuje míra shody více jak 5 %. Nakolik je 

v lidských silách všechny dokumenty prostudovat v souvislosti s hodnocením práce, 
lze konstatovat, že zkoumané shody se týkají pouze např. názvů právních předpisů a 
jejich citací, či legálních definic, které z povahy věci musí být shodné, stejně, jako 
citace relevantní judikatury. Na základě výsledků automatizované kontroly tedy nelze 
učinit závěr o tom, že by autorka práce nepostupovala lege artis. 

 
Na základě uvedeného uzavírám, a to shodně s posudky vedoucího i 

oponenta DP, že předložená práce představuje nadstandardně zpracovanou 
diplomovou práci, která má navíc značnou přidanou hodnotu v podobě 
rozsáhlého dotazníkového šetření. Autorce se podařilo přehledně skloubit 
teoretický i praktický pohled na danou specifickou oblast práva, která v sobě 
spojuje aspekty občanského, zdravotního, správního i trestního práva.  

Na základě uvedeného DOPORUČUJI uznání této práce za práci 
rigorózní. 

 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Autorka cíl práce splnila. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autorka při zpracování zvoleného tématu prokázala 
mimořádnou schopnost samostatné práce, a to 
nejen při studiu odborné literatury a relevantní 
judikatury, ale i v rámci sociologického přístupu 
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k tématu (vlastní dotazníkové šetření) a dále též při 
sepsání vlastního textu práce.  

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je vhodná. Podrobněji je 
tento závěr odůvodněn v bodě č. 3 výše. Jednotlivé 
části na sebe tematicky navazují a jejich předmět 
patří do problematiky práce. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je seznam odborné literatury, 
z něhož je zřejmé, že autorka pracovala s cca 
čtyřiceti odbornými zdroji, ať už monografického, 
komentářového, učebnicového či časopiseckého 
charakteru. K zahraničním zdrojům srov. výše. Na 
veškerou literaturu autorka průběžně odkazuje 
formou poznámek pod čarou.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka zvolené téma zpracovala zevrubně a do 
velké hloubky (srov. již výše). Lze tedy uzavřít, že 
autorka zvolené téma zpracovala a vyčerpala do 
dostatečné hloubky vyžadované pro rigorózní 
práce. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Celkově lze uzavřít, že úprava 
odpovídá požadavkům kladeným na práce tohoto 
druhu. Práce obsahuje tabulky a grafy, které 
přehledně znárodňují výsledky dotazníkového 
šetření autorky. Jsou vhodným oživením práce. 
Práce obsahuje přílohu – dotazník. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na dobré 
úrovni.  

 
 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
 
 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení. 
 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě:  
 
 Na s. 37 autorka v souvislosti s posuzováním nedbalosti rozvádí otázku subjektivního 
hlediska, tj. osobních možností a poměrů konkrétní osoby v konkrétní situaci. V té souvislosti 
autorka uvádí, že: „Bude tedy na uvážení soudu mj. i na základě znaleckých zkoumání 
vyhodnotit, kterými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi by měl lékař s určitou úrovní 
vzdělání a délkou praxe disponovat.“ V této souvislosti by se autorka v rámci obhajoby měla 
zaměřit na kriteria, podle nichž by soud (či znalci) měli taková zjištění učinit. 
 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
práce, jak po stránce formální, tak i 
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obsahové, splňuje požadavky kladené na 
rigorózní práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky. 
S ohledem na výše uvedené doporučuji 
její uznání za práci rigorózní a její přijetí 
k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 19. listopadu 2018 
 
 
       _________________________________ 

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


