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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 

Jméno diplomanta:  Tomáš Kouřílek 

Téma práce:  Strategie žalovaného v medicínskoprávních sporech 

o odčinění nemajetkové újmy způsobené postupem non lege 

artis 
Rozsah práce:   94 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: dle informačního systému, práce datována 14. 11. 2020 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Problematika sporů vznikajících z poskytování zdravotní péče je stále aktuální, nadto 

v posledních zhruba deseti až patnácti letech lze pozorovat poměrně dynamický judikatorní 

vývoj, který reaguje na překonávání dřívějšího pojímání vztahu poskytovatele a příjemce 

zdravotní péče. Předkládaná práce se snaží o aktuální přístup k tématu i tím, že usiluje 

zkoumat skutečné kauzy rozhodované českými soudy a na nich demonstrovat, jak se obecná 

právní pravidla promítají do počínání konkrétních aktérů konkrétních životních situací. Téma 

proto považuji, i s ohledem na pojetí práce, za aktuální a nosné. 

 

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

použité metody: 

 

Zvolené téma je středně náročné na teoretické znalosti, vyžaduje i určité skloubení poznatků 

z hmotného i procesního práva a pochopení pro mnohotvárnost situací, které v aplikační praxi 

vznikají. Pokud jde o vstupní údaje a jejich zpracování, náročnost tématu je spíše vyšší, neboť 

autorem zvolené pojetí je v podstatné míře empirické. Z hlediska vhodných metod je proto 

zapotřebí nespoléhat pouze na exegezi či analýzu zákonného textu, nýbrž spíše zkoumat 

konkrétní soudní spory a z postupu stran v nich vyvozovat obecnější závěry. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

 

Práce je členěna, mimo úvodu a závěru, do sedmi hlavních kapitol textu. V prvních dvou 

autor stručně téma představuje a vymezuje výzkumné otázky a následně objasňuje metodiku, 

kterou v práci užívá. Třetí kapitola je věnována počátku konfliktní situace (zárodku civilního 

sporu o odčinění nemajetkové újmy), čtvrtá kapitola se zabývá možnými nástroji žalovaného 

poskytovatele pro úplnou eliminaci povinnosti k odčinění, pátá pak prostředky ke snížení 

rozsahu plnění. Šestá kapitola stručně zkoumá možnosti snížení nákladů na vedení sporu, 

naopak výrazně rozsáhlejší je sedmá kapitola věnující se na podkladě poznatků objasněných 

v předchozích kapitolách zkoumání konkrétních soudních sporů. Práce kromě toho obsahuje 

další standardní součásti, seznamy zkratek a zdrojů apod. Vhodná je přehledná příloha, která 

shrnuje probírané kauzy do srovnávací tabulky zdůrazňující hlavní rysy jednotlivých příkladů. 

 

4. Vyjádření k práci: 

 

Předně je nutno ocenit, že autor volí pojetí práce, které nespočívá jen v opakování, co již bylo 

k problematice soudních sporů v oblasti poskytování péče řečeno či napsáno, nýbrž se snaží 

propojit obecné poznatky a praxi. Empirická pozorování mohou upozornit na slabiny právní 

nauky a poskytnout také nezbytnou zpětnou vazbu pro případnou korekci pravidel. Obtížné je 
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samozřejmě vybrat z mnoha soudních řízení a rozhodnutí dostatečně ilustrativní příklady, aby 

jimi práce nebyla přehlcena a nestala se spíše statistickým přehledem, ale zároveň aby plnila 

svůj účel; lze říci, že to se autorovi zdařilo. Nepochybně by bylo možné jednotlivé pasáže dále 

rozpracovávat a vnášet do práce další a další příklady, které by ji někdy i dále obohatily, 

nicméně s ohledem na reálně očekávatelný rozsah diplomové práce to nelze považovat za 

slabinu předkládaného textu. Práci považuji za celkově vhodně pojatou a přínosnou. 

 

5. Kritéria hodnocení práce (splnění cíle práce, samostatnost při zpracování tématu 

včetně zhodnocení z hlediska plagiátorství, logická stavba práce, práce se zdroji / 

využití cizojazyčných zdrojů, včetně citací, hloubka provedené analýzy ve vztahu 

k tématu, úprava práce, jazyková a stylistická úroveň): 

 

Autor si za cíl klade zabývat se výzkumnými otázkami, jež si vytýčil a jež zahrnují zejména, 

které faktory mají vliv na pozici stran sporu a které nároky a jak lze uplatňovat resp. se jim 

efektivně bránit. To v práci činí a její hlavní cíl lze proto považovat za dostatečně splněný, i 

když by jistě bylo možno jít ještě dále a do dalších a dalších zdrojů. 

 

Práce se jeví jako samostatně zpracovaná, nemám k dispozici žádné poznatky, které by 

svědčily, že by byla plagiátem či v jiném směru nesplňovala předpoklad originality. 

 

Práce má logickou stavbu, práce se zdroji, která v tomto případě není lehká, neboť primární 

prameny jsou vždy náročnější na zpracování než sekundární literatura, je v zásadě vyhovující, 

i když v některých případech jsou reprodukce citovaných soudních rozhodnutí poměrně 

obsáhlé a tedy pro čtenáře obtížnější k náležitému vstřebání v rámci toku textu. 

S cizojazyčnými zdroji se pracuje poměrně málo, ovšem vzhledem k pojetí práce to není na 

škodu. Citace jsou prováděny standardním způsobem. 

 

Hloubku provedené analýzy považuji za přiměřenou tématu, způsobu zpracování a rozsahu 

vhodnému pro diplomové práce. Úprava práce, zejména formální, je vyhovující, jazyková a 

stylistická úroveň je dobrá. Chyby v psaní (překlepy apod.) se vyskytují v míře ještě únosné, 

nicméně pečlivější korektura finální verze by bývala byla namístě. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jaké prostředky mají soudy v civilním procesu pro efektivní a spravedlivé rozhodování tohoto 

typu sporů? Využívají je podle zkoumaných kauz dostatečně? 

 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

 

Práci předběžně navrhuji hodnotit „výborně“, s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze dne 29. listopadu 2020 

 

     

 Tomáš Holčapek 


