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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma  je nanejvýš aktuální, dotýká se  specifické oblasti a je to téma pro veřejnost 

velice citlivé.Ochranu osobnosti lékaře a pacienta lze posuzovat jako téma 

interdisciplinární primárně subsumované pod občanský zákoník a zdravotnické 

právo.  Téma, které se bude dále  posouvat a je jedním z důležitých faktorů při 

poskytování zdravotní péče. Autor reaguje i na zahraniční literaturu a práce je tak 

aktuální. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma si vyžaduje kvalitní teoretické znalosti, znalost odborné literatury a rovněž 

znalost judikatury. Základ práce tvoří teorie, která přechází v aplikační praxi včetně 

určitého komparativního pojetí. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je podrobně a přehledně členěna . Je adekvátní danému druhu práce. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím 

způsobem zpracován 

 Práce poskytuje ucelený přehled právní úpravy. Práce je svým způsobem komplexní. 

Klade důraz nejen na právo soukromé, ale vhodně doplňuje o právo veřejné. Autor 

prokazuje znalost odborné literatury. Rovněř tak judikatury. S obojím aktivně 

pracuje. Práce obsahuje cizojazyčnou literaturu. Autor, kromě závěru,  uvádí řadu 

námětů de lege ferenda.Přílohy práci vhodně doplňují. Dalo by se polemizovat o 

metodologii práce, o konkrétních některých úvahách i místy o hloubce zkoumání. 

Nicméně   pokud hodnotím práci jako celek, považuji ji za přínosnou a poctivě 

zpracovanou.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce splněn 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práci nemám důvod považovat za nesamostatně 

zpracovanou. 

Logická stavba práce Odpovídá danému druhu práce i tématu 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce s poměrně obsáhlým poznámkovým aparátem 

včetně cizojazyčných zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Adekvátní doktorské práci 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Standardní, kladně hodnotím přílohy 

Jazyková a stylistická úroveň Standardní 

 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

- Dílčí výhrady – ad bod 4 

- Ochrana osobních údajů – GDPR v této oblasti 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 
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