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1. Aktuálnost (novost) tématu
Téma je velmi aktuální, neboť zákon o specifických zdravotních službách, a především
rozvoj vědy a techniky, přinesly velké možnosti, na které ne vždy legislativa reaguje a
reagovala. Předložené téma je v literatuře i v dosud obhájených kvalifikačních pracích na
právnických fakultách |České republiky zpracováváno z pohledu práva občanského.
Veřejnoprávní pohled, zejména poukaz na trestní odpovědnost právnických osobposkytovatelů zdravotních služeb ve vztahu k problematice asistované reprodukce, dosud
pojednán ve vysokoškolské kvalifikační práci nebyl.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma je náročné s ohledem na to, že bylo nutné pracovat s právními předpisy, které jsou
v oblasti poskytování zdravotní péče doktrínou zpracovány, avšak judikatura stále ještě pracuje
i s předchozí právní úpravou, takže zvolená soudní rozhodnutí je nutno kriticky posoudit a
aplikovat. Diplomantka musela také zapracovat nové pojetí odpovědnosti právnických osob při
poskytování zdravotních služeb. Aplikace právních norem a právní výklad trestní odpovědnosti
postupu lege artis a non lege artis se v judikatorní praxi vyvíjí, a proto je nutno se průběžně
seznamovat s aktuálními soudními rozhodnutími. Diplomantka se s uvedenými problémy dobře
vyrovnala, aniž narušila hlavní koncepci a cíl práce-rozbor trestně právní problematiky
asistované reprodukce. Diplomantka rovněž provedla komparaci se zahraniční právní úpravou,
s využitím studijního pobytu.

3. Formální a systematické členění práce
Diplomantka postupuje metodou výkladu od obecného ke zvláštnímu. Diplomantka přehledně
vyložila téma, které je svou podstatou velmi dynamické a zahrnuje nejen právní či forenzní
problematiku, ale rovněž otázky medicínské. Struktura práce je přehledná, kapitoly jsou
rozděleny do podkapitol.

4.Vyjádření k práci
Na základě zvolené judikatury a praktických příkladů prokazuje diplomantka v celé práci
schopnost právní analýzy i argumentace.

4. Kritéria hodnocení práce
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5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Diplomantka, nechť uvede, zda by bylo v oblasti asistované reprodukce možno přijmout
závazné standardy péče. Jakým způsobem by ovlivnily odpovědnost lékaře i poskytovatele
za postup non lege artis?
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Práci k obhajobě doporučuji

Navržený klasifikační stupeň

Výborně, v závislosti na výsledku
obhajoby
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