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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma je velmi aktuální v současné epidemiologické situaci i obecně, protože dosud v rámci 
kvalifikačních prací zpracováváno takto uceleně nebylo. Zásadní přínos a aktuálnost spatřuji 
v propojení interdisciplinárních prvků zdravotnického práva v souvislosti s ochranou 
veřejného zdraví, osobních údajů a práv pacienta. Nadstandartní v kvalifikačních pracích je 
také provedení průzkumu o znalosti zpracovávaného tématu v dotčených profesích-viz též 
níže. 

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

metody 

Téma je náročné nejen z důvodů interdisciplinarity a přesahu mimo právní pojmy do 
digitálních technologií. Diplomantka se zabývala oblastí, která je ve stálém dynamickém 
rozvoji a v oblasti poskytování zdravotní péče je doktrínou zpracována minimálně. 
Diplomantka musela také zapracovat evropskou legislativu k tématu a provedla komparaci se 
zahraniční právní úpravou anglosaského typu. Téma je z uvedeného důvodu náročné jak na 
teoretické, tak jazykové znalosti. V neposlední řadě musela diplomantka respektovat hlavní 
koncepci a cíl práce-rozbor trestně právní problematiky elektronizace zdravotnictví.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Diplomantka postupuje metodou výkladu od obecného ke zvláštnímu. Přehledně je 
zpracován úvod, ve kterém diplomantka stručně, ale jasně vymezuje, čemu se budou 
jednotlivé kapitoly věnovat. Práci doplňuje průzkum, který diplomantka provedla.  



V Příloze č. 1 je podrobně zapracováno zdůvodnění průzkumu a reflektována je i jeho 
etická stránka. Přílohy by měly být číslovány samostatně, nicméně s ohledem na 
požadavky struktury kvalifikační práce-anotace a klíčová slova na konci-po dohodě s 
vedoucí práce diplomantka zvolila průběžné číslování.  
 
 

4. Vyjádření k práci 
 
Oceňuji, že diplomantka se zabývá tématem, které doktrinálně zpracovává pouze dílčí 
otázky. Rovněž praxe nemá mnoho povědomí o možnostech i rizicích elektornizace ve 
ve zdravotnictví z pohledu  práva veřejného, jak ukázal provedený průzkum. Diplomantka 
práci pojala komplexně a ambiciózně, své cíle naplnila, vyjádřila své vlastní názory. 
Diplomantka prokázala, i na základě  zvolené literatuy,  judikatury a praktických příkladů, 
schopnost právní analýzy a argumentace.  

 

 

4. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Ano  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka pracovala samostatně, 

pravidelně konzultovala, podněty vedoucí 

práce přijímala a zapracovávala. Práce je 

původní, což dokazuje i provedený test. 

Logická stavba práce 
Práce je členěna a logicky vystavěna 

v souladu s požadavky na výklad zvolenými 

metodami interpretace práva. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Literatura i další zdroje jsou citovány jak v 

seznamu pramenů, tak v textu. K práci 

s cizojazyčnými zdroji viz v textu.  



Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomantka plně zohledňuje 

interdisciplinaritu zdravotnického práva a 

pracuje se standardními i nadstandardními 

metodami interpretace práva, postupuje 

metodou výkladu od obecného ke 

zvláštnímu a využívá komparace se 

zahraniční právní úpravou. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Práce je zpracována v souladu se standardy 

kvalifikační práce.  K uživatelskému 

komfortu přispívají přehledné seznamy 

zkratek a zdrojů.  

Jazyková a stylistická úroveň 
Práce je psána kultivovanou češtinou, 
čtivým způsobem, odborné pojmy jsou 
užívány přiměřeně a srozumitelně 
vysvětleny 

 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomantka, nechť uvede, zda současná epidemiologická situace omezuje práva pacienta 
na informovaný souhlas k nakládání s jeho citlivými údaji? Domnívá se diplomantka, že 
by se mohly splnit obavy jednoho z respondentů o využívání sdílených údajů o pacientech 
ke komerčním účelům-např. nabídka výživového poradenství, zdravotních služeb pro 
samoplátce apod.? Postihovala by diplomantka takové využití údajů trestním právem ?  
 

Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci k obhajobě doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň Výborně, v závislosti na výsledku 
obhajoby  

 

 

V Praze dne 30 12. 2020      Olga Sovová 

              vedoucí diplomové práce 

 

 


