OPONENTSKÝ POSUDEK
Jméno diplomantky:

Dagmar Škurlová

Téma práce:
Trestněprávní aspekty asistované reprodukce
Rozsah práce

70 stran

Datum odevzdání práce:

2.9. 2020

Vedoucí diplomové práce:

Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Oponent diplomové práce:

Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc, Dr. h. c.

1. Aktuálnost (novost) tématu
Téma právní odpovědnosti při poskytování zdravotní péče je velmi aktuální. Diskuse
k asistované reprodukci, a zejména náhradnímu mateřství, byla a je vedena především
z pohledu medicínského, a soukromoprávního. Nicméně v případě újmy na zdraví je trestní
právo první volbou, u které hledají poškození řešení Z tohoto důvodu oceňuji velmi
podkapitolu 2.2 věnovanou trestní odpovědnosti právnických osob, které v odvětví asistované
reprodukce jsou velmi aktivní v rámci poskytování jak lékařské péče, ta právního poradenství.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metod
Téma považuji za náročné s ohledem na uvedené sub.1, a dále nutnost pracovat s právními
předpisy práva veřejného i soukromého. Z tohoto pohledu může být pro studenta obtížné
uchopit téma jak z pohledu interdisciplinarity oboru, tak z hlediska požadovaného
dodržení zadání a cíle. Toto studentka splnila a prokázala schopnost orientace v právní
úpravě, judikatuře i odborné literatuře.
3. Formální a systematické členění práce
Práce je vystavěna logicky, přehledně a je členěna v souladu se zvolenými metodami
výkladu.

4. Vyjádření k práci
Cílem práce byla informace o problematice, nástin možných problematických situací a
odpovědnost za pochybení při poskytování zdravotní péče, rozbor okolností vylučujících
protiprávnost a analýza vybraných trestných činů, které je možno spáchat při poskytování
specifických zdravotních služeb. Studentka právně argumentovala za pomoci praktických
příkladů a vyjádřila i své vlastní názory. Práce je psána kultivovanou češtinou, čtivým
způsobem a použité prameny jsou řádně citovány v textu i uvedeny v závěru práce.

5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Splněn.

Samostatnost při zpracování tématu
včetně zhodnocení práce z hlediska
plagiátorství

Jako
oponentka
nemohu
posoudit
samostatnost, k tomu viz vyjádření
vedoucí. Práce je původní dle provedeného
testu i mých odborných znalostí.

Logická stavba práce

Viz vyjádření v textu. Logická stavba práce
odpovídá standardním požadavkům na
použité metody interpretace práva.

Práce se zdroji (využití cizojazyčných
zdrojů) včetně citací

Použité prameny jsou řádně citovány v
textu i uvedeny v závěru práce.
Diplomantka prokázala znalost odborné
terminologie.

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu
k tématu)

Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

Diplomatka se věnuje trestněprávní
problematice
odpovědnosti.
V rámci
interdisciplinarity zdravotnického práva
provedla analýzu právních důsledků
odborných medicínských postupů na
praktických příkladech. Studentka rovněž
využila jazykových znalostí a provedla
komparaci se zahraniční právní úpravou.
Práce je zpracována dle normy pro
kvalifikační práce.
Práce je psána dobrou češtinou, čtivým
způsobem, zdroje jsou řádně citovány.
Studentka zpracovala obtížné téma v
přiměřeném stránkovém rozsahu práce,
což nebývá vždy snadné.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Studentka, nechť u obhajoby uvede, zda lze zjistit, nějakým způsobem ovlivnila pandemie
COVID-19 zájem o asistovanou reprodukci, jestliže byla v nouzovém stavu omezena
dostupnost zdravotní péče. Podařilo se studentce najít odpověď na otázku, co lze považovat za
překročení hranice při použití metod asistované reprodukce, kde by již měla nastoupit trestní
odpovědnost za vybočení z mezí přípustného rizika?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Doporučuji

Navržený klasifikační stupeň

Velmi dobře – výborně v závislosti na
prezentaci práce u obhajoby
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