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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila nesporně významné téma, které představuje jeden ze základních 
právních problémů vztahujících se k oblasti poskytování zdravotních služeb. Aktuálnost 
tématu je posílena proběhlou reformou zdravotnického práva, stejně jako změnami, které 
přinesl platný občanský zákoník, a které daly vzniknout  některým stále nedořešeným 
naléhavým otázky.   Ačkoli bylo na dané téma již napsáno poměrně mnoho odborných textů, 
lze téma pro účely diplomové práce považovat za zcela přijatelné a vhodné. Diplomantka 
prokázala znalost zákonné úpravy i aktuální judikatury, jako i schopnost orientace v odborných 
textech. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (76 stran včetně úvodu a závěru, na počet znaků cca 103 stran) je přehledně a jasně 
členěn, jeho struktura je velmi logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. 
Vnitřní členění je v souladu s klasickými doktrinálními přístupy. Práce je v základu složena z 
pěti kapitol, z nichž většina se rozpadá na dvě až tři úrovně podkapitol. V první kapitole jsou 
vyloženy základní pojmy pojednávané problematiky a dále jsou stručně ale poměrně precizně 
představeny prameny právní úpravy poskytování zdravotních služeb. Druhá kapitola přibližuje 
přístup občanského práva k životu a zdraví coby k dílčím osobnostním právům člověka. Třetí 
kapitola je věnována vývoji a současnému pojetí vztahu mezi lékařem a pacientem včetně 
základních povinností lékaře postupovat v souladu se standardem lege artis a nezasahovat do 
integrity pacienta bez jeho svobodného a informovaného souhlasu. Pojednáno je rovněž o 
generální prevenční povinnosti a její roli při poskytování zdravotních služeb a dále o smlouvě 
o péči o zdraví jako o nejčastějším právním důvodu poskytování zdravotních služeb. Zatímco 
v uvedených třech kapitolách diplomantka vhodně představuje kontext tématu práce, 
počínaje čtvrtou kapitolou se již přímo věnuje občanskoprávní odpovědnosti. Kapitola čtvrtá 
analyzuje občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb na obecné úrovni. 
Autorka se přitom zabývá mj. jednotlivými předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy, 
příčinami vzniku povinnosti k náhradě újmy (a to na rovině obecné, kde jde o porušení 



zákonné či smluvní povinnosti, ale také na úrovni zvláštních skutkových podstat poskytnutí 
nesprávné informace či rady a použití vadné věci) a odpovědnými subjekty (tedy vztahem 
odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického pracovníka). Závěrečná pátá 
kapitola je věnována problematice nemajetkové újmy vzniklé při poskytování zdravotních 
služeb, zejména způsobu a rozsahu jejího odčinění a to mj. ve světle Metodiky k náhradě 
nemajetkové újmy na zdraví. Diplomantka rovněž přináší základní vhled do problematiky 
náhrady újmy sekundárních obětí. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila adekvátního množství pramenů 
zahrnujících právní předpisy, odbornou literaturu a poměrně rozsáhlou judikaturu. Za jistý 
nedostatek práce je třeba považovat absenci zahraničních zdrojů. Určitou slabinou je rovněž 
velmi nízký počet použitých odborných článků. Ocenění zasluhuje vysoké množství poznámek 
pod čarou, kterých je v práci vhodně uvedeno 260. Citace jsou v práci uváděny na správných 
místech a to v souladu s normou pro zpracování těchto písemností. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Nezatěžují ji přitom 
žádné zásadní gramatické chyby. 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 dlouhou. Diplomantce se podařilo vypracovat ucelené 
pojednání o zvolené problematice. Vzhledem k  šíři tématu práce není hlubokým analytickým 
vhledem, představuje však kvalitně zpracovaný přehled zvoleného tématu, který prokazuje 
autorčino porozumění pojednávaným právním institutům a který může sloužit jako užitečné 
přiblížení dané problematiky. Oceňuji reflexi odborných polemik nad mnohými dílčími 
otázkami pojednávané problematiky. Jistým nedostatkem práce je absence komparativního 
prvku, kdy by bylo bezesporu zajímavé srovnat určité otázky, např. co se týče stanovování výše 
odčinění, se zahraniční právní úpravou a judikaturou. Vzhledem k povaze práce jako přehledu 
problematiky v českém prostředí není tento nedostatek komparativního aspektu zásadní 
chybou, představuje však určitou ušlou příležitost k dalšímu zkvalitnění práce. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Rozveďte prosím blíže Váš názor na Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Jaké 
jsou podle Vás její nejvýznamnější problémy a jakou změnu byste navrhovala pro jejich řešení? 
Jak celkově hodnotíte přínos Metodiky? 
 
Uveďte prosím, jaký je význam doporučení a guidelines vydávaných odbornými společnostmi 
(např. doporučených postupů odborných společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně) 
pro standard postupu na náležité odborné úrovni (lege artis). 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jako i její schopnost orientovat se v zákonné úpravě a odborné literatuře i judikatuře. 
Diplomantce se podařilo vypracovat zdařilý přehled zvolené problematiky, jehož největším 
nedostatkem je absence komparativního prvku. Související slabinou práce je absence 



cizojazyčných zdrojů. Vzhledem k jednoznačnému zaměření práce na české právní prostředí 
nicméně nejde o zásadní problém. Z toho důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s 
předběžným hodnocením v závislosti na průběhu obhajoby výborně, či velmi dobře. 
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