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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autorka předkládá přepracovanou rigorózní práci, neboť její první verze nebyla oponentem 
(D. Elischer) shledána jako originální a nebyla doporučena k obhajobě. SIS vykázal vysokou 
míru shody (68%) u nyní předkládané práce; ta je nicméně způsobena tím, že přepracovaná 
práce se shoduje v 68% s textem první verze autorky Saidamové. Není tudíž na překážku 
dalšímu posouzení práce. Zcela nově byla do práce zařazena kapitola o právním postavení 
přírodních léčitelů a pasáže o aplikaci GDPR ve zdravotnictví, což lze z hlediska originality 
přístupu uvítat. Ve zbytku došlo většinou k recepci původního textu práce bez hlubších 
systematických zásahů, tedy některé dříve zmíněné nešvary přetrvaly, třebaže ne již v takové 
míře jako u práce původní. I této přepracované verzi lze (alespoň v prvních částech) tedy 
vytknout stále patrné ulpění na textu práce dr. Antonína Valuše (systematikou i obsahem) 
obhájené na naší katedře v roce 2014 na téma: Civilní spory mezi lékařem a pacientem při 
poskytování zdravotní péče, třebaže na něj autorka korektně průběžně odkazuje. I zde proto 
bohužel narazíme na spíše parafráze přejímaného textu. V této části bych tedy byl více uvítal 
samostatnější přístup autorky, který jinak byla projevila v dalších částech své práce. Práce jistě 
míří na velmi aktuální fenomén, jímž jsou civilní spory mezi lékařem a pacientem se zvláštním 
zřetelem k poskytování zdravotních služeb, a to i s ohledem na změny přinášené rekodifikací 
soukromého práva. Jde tak o téma, které právem zasluhuje zvýšenou pozornost odborné 
veřejnosti, jak o tom svědčí i proběhlé diskuse v odborných periodikách (Valuš, Mališ, 
Holčapek, Vojtek, Doležal, Šustek a další). Autorka v úvodu své práce vymezuje její cíle 
(analyticko-komparativní) a klade si otázky, na které se snaží svou prací nalézt odpověď. Vlastní 
metody práce a přístupu nejsou v úvodu zřetelně naznačeny, avšak z práce samotné je patrno, 
že autorka zvolila analyticko-deskriptivní přístup, který kombinuje s evaluací judikatury, aby 
nakonec dospěla k obecnějšímu poznatku (tj. k určité syntéze, kupř. k vymezení práva na 
informace atp.). 
 
2. Logická struktura a členění rigorózní práce:  
Text (207 tis. znaků) stran včetně úvodu a závěru je celkově přehledně a jasně členěn, jeho 
struktura je logická, jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění odpovídá 
klasickým doktrinálním přístupům, zejména je respektováno předepsané členění pro odborný 
text, tj. úvod do problematiky, shrnutí dosavadního stavu poznání a odborné diskuse nad 
problémem, stručný rozbor judikatury a další teoretická východiska, nakonec závěr a úvahy de 
lege ferenda. Práce je rozdělena v zásadě do 4 kapitol, kdy je nejprve vymezen teoreticky právní 
poměr mezi lékařem a pacientem, navazuje rozbor problematiky civilních sporů (jádro práce), 
kapitola třetí analyzuje postavení přírodních léčitelů a poslední kapitola se věnuje alternativním 
metodám řešení sporů mezi pacientem a lékařem. Poslední kapitole bych vytkl, že popisuje 
spíše obecné otázky mediace bez hlubší analýzy specifik pro oblast zdravotnictví. Splnění 
předepsaného rozsahu práce je mírně relativizováno tím, že autorka na některých místech 
přebírá závěry judikatury tak, že cituje delší a místy vyloženě dlouhé pasáže z rozsudků 



v samém textu práce, což by mohla učinit jistě syntetičtějším způsobem, anebo odkazem 
v poznámkách pod čarou. 
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
Při zpracování tématu byl použitý relativně dostatečný počet bibliografických pramenů, které 
autorka uvádí a na konkrétních místech cituje v souladu s citační normou. Poznámkový aparát 
mohl být propracovanější. Výběr literatury a pramenná základna zdá se být reprezentativní a 
zahrnuje jak tituly aktuální české (i vybrané zahraniční) právní nauky, tak publikace reflektující 
právní úpravu starší.  
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce velmi dobrá. S právní terminologií je až na výjimky 
pracováno správně.  
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
Autorka by se mohla u ústní obhajoby vedle výše naznačeného vyjádřit:  
- K vymezení tzv. psychické kauzality a její aktuální podobě – jakou roli hraje při dokazování 

v medicínskoprávních sporech?  
- Jak je třeba chápat ustanovení § 91 OZ o nedotknutelnosti člověka ve vztahu k zásahům 

do tělesné a duševní integrity dle zvláštních zákonů?  
- Jak řešit vztah § 52/1 OZ a § 98 OZ k ustanovení § 33/7 ZZS?  
- K aktuálnímu vývoji rak. judikatury ve věcech náhrady újmy za nervový otřes (7 Ob 

105/17t OHG) 
- K objektivizaci standardu náležité péče via domněnky nedbalosti v OZ? Je to dle autorky 

pozitivní tendence?  
- k otázce „odlehčení“ či obrácení důkazního břemene (str. 33 an) v medicínsko-právních 

sporech? 
- Problematice (protiprávnosti/oprávněnosti) zásahů do tělesné integrity nezletilých a 

naznačit případná zahraniční řešení.  
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu rigorózní práce 
Práce po jejím přepracování a doplnění (s ohledem na výše uvedené) dle oponenta spíše 
hraničně splňuje požadavky kvalifikační práce tohoto stupně. V omezené míře prokazuje 
autorčiny znalosti vybrané hmotněprávní problematiky, jakož i souvisejících otázek a celkovou 
širší orientaci v citovaných oblastech.  

 
Závěr:  

Předložená práce dle mého názoru s výhradami výše uvedenými prokázala autorčinu – byť 
omezenou – samostatnost při zpracovávání zvoleného (a již jinde a jinými uchopeného) tématu. 
Práci proto ještě doporučuji k ústní obhajobě s tím, že výsledek obhajoby bude záviset na 
schopnosti autorky vypořádat se s položenými dotazy a připomínkami v posudku.  
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