
Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta 

Abstrakt 

Tématu ochrany osobnosti se věnuji od svého magisterského studia, zabýval jsem se jím 

na studentských vědeckých konferencích, v rámci studentské vědecké odborné činnosti, ve své 

diplomové práci, ve své rigorózní práci i v dalších publikacích. Téma „Aspekty ochrany 

osobnosti lékaře a pacienta“ tak navazuje na mé předcházející odborné publikace týkající se 

ochrany osobnosti. 

Předkládaná disertační je kompozičně řazena od obecného ke konkrétnímu. Od úvodu, 

který vymezuje zadání a úlohy předkládané disertační práce, se čtenář dostane k historickému 

nástinu a vymezení pojmů. Následuje část upravující práva a povinnosti lékaře a pacienta při 

poskytování zdravotních služeb a popis specifik právního vztahu, vznikajícího mezi lékařem 

a pacientem (smlouva o péči o zdraví). Další kapitoly se zabývají ochranou osobnosti 

ve specifickém zdravotnickém prostředí. Na ně navazuje téma ochrany osobních údajů 

v medicínském právu, které se dle mého názoru poměrně novátorským způsobem zabývá 

ochranou osobních údajů nejen pacienta, ale právě i lékaře. Následující dvě kapitoly se věnují 

prostředkům ochrany osobnosti, tedy možnému postupu v případě zásahu do osobnostních 

práv, a to v rovině občanského a trestního práva. Před samým závěrem jsou pak dvě zejména 

evaluační kapitoly, kdy jedna z nich se zabývá srovnáním s mírou kvality lékařské péče 

a ochrany osobnosti lékaře a pacienta v České republice a v zahraničí a druhá je věnována 

úvahám de lege ferenda. Za nimi následuje pouze závěr, který hodnotí zpracování v úvodu 

vytyčených cílů. 

Mezi hlavní metody zpracování předkládané disertační práce patřily rešerše 

akademických textů a judikatury obecných soudů České republiky. Byla zpracována též na 

základě rešerše rozhodnutí Ústavního soudu a rozhodnutí mezinárodních soudů. Při zpracování 

vycházím též z odborné literatury, a to jak domácí, tak i zahraniční. V některých případech pak 

srovnávám závěry české doktríny se zahraničními publikacemi proto, abych získal co 

nejobjektivnější výstupy. 

Primární úlohou předkládané práce je splnění podmínek stanovených pro doktorskou 

kvalifikační práci. Věřím však, že tato práce nalezne i další praktické uplatnění u čtenářů z řad 

odborné veřejnosti, ale i mezi lékaři a pacienty a bude tak zvyšovat právní povědomí 

o medicínském právu. 
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