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Úvodem bych ráda vyzdvihla výběr tématu, který je nejenom velmi významné a aktuální, ale
současně složité jak z hlediska jeho obsahu, tak ve vztahu k omezeným možnostem dostupné
domácí literatury. Z tohoto hlediska bych ráda uvedla jednu skutečnost, která – ačkoli se
v posudcích obvykle neuvádí – má velký vliv na podobu práce. Autorovo zaujetí pro téma jej
provázelo po celou dobu jeho zpracovávání a neopustilo jej ani po mé kritice jednotlivých
částí, které mi posílal; naopak autor byl ochoten prodloužit práci na tématu o dobu značně
přesahující původní plán. Především však se úroveň jeho práce výrazně zlepšovala a pojetí
tématu prohlubovalo, až po nynější podobu práce, kterou považuji za velmi kvalitní. A velmi
oceňuji autorův přístup a zájem o téma a o základy vědeckého bádání.
Pokud jde o formální stránku práce, především je třeba zdůraznit, že diplomová práce má
nadstandardní rozsah: obsahuje 109 stran textu a 488 (!) poznámek pod čarou a úroveň
poznámkového aparátu je velmi dobrá.
Pokud jde o prameny, autor prokázal orientaci jak v právnické, tak lékařské literatuře (což je
pro toto hraniční téma nezbytné), a to jak s domácími, tak zahraničními zdroji. Pozitivně
hodnotím také jeho práci s domácí i zahraniční judikaturou.
Práce je přehledně uspořádaná. Autor rozdělil práci na dvě dále strukturované základní části:
část obecnou, v níž zpracovává jednotlivé pojmy či/a problémy a příslušnou právní úpravu a
část zvláštní, která pojednává o jednotlivých konkrétních oblastech, v nichž se otázka
ústavněprávní ochrany tělesné integrity projevuje.
Po obsahové stránce vyzdvihuji druhou část a rozbor jednotlivých případů ohrožení tělesné
integrity. V takovém rozsahu a pojetí diplomová práce patří mezi výjimečné, zabývající se
dosud spíše minimálně analyzovanou problematikou. Byla bych velmi ráda, pokud by se autor
tématu dále věnoval.
Závěrem konstatuji, že diplomovou práci považuji za výbornou, a nepochybně splňující
všechny podmínky kladené na diplomové práce. Práci doporučuji k ústní obhajobě.
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