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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Téma je trvale velmi aktuální, neboť požadavek na vymezení odpovědnosti zdravotnického 
pracovníka za pochybení je stále řešenou otázkou jak právní praxe, tak i v rámci diskuse 
příjemců zdravotní péče. Navíc otázka autonomie pacienta, která je reflektována v judikatuře, 
i odborné literatuře, se výrazně tématu týká, což diplomantka, ve své práci zohledňuje. V 
neposlední řadě jde o oblast, která je silně sledována také mediálně.  

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

metody 
Téma je vysoce náročné právě s ohledem na to, že v rámci komplexního pojetí je nutno 
pracovat jak s pojmy a výkladem nejen práva trestního, ale i ústavního a správního. 
Diplomantka analyzovala judikaturu a odbornou literaturu. 
 
3. Formální a systematické členění práce 

Diplomantka postupuje metodou výkladu od obecného ke zvláštnímu. Diplomantka, ve 
srovnání s jinými kvalifikačními pracemi na obdobné téma, zvolila obecnější pohled, ve 
kterém vycházela z výkladu ústavněprávních norem a jejich prozařování do práva 
jednoduchého. Diplomantka správně chápe trestní právo a trestní postih jako ultima ratio, 
avšak je si vědoma toho, že trestně právní problematika je jádrem práce. Oceňuji, že 
diplomantka se zabývá recentní judikaturou Ústavního soudu, která posiluje autonomii 
pacienta, aniž by odmítala odpovědnost zdravotnického pracovníka za neposkytnutí pomoci, 
čemuž věnuje kapitolu třetí své práce. Na základě zvolené judikatury a praktických příkladů 
prokazuje diplomantka v celé práci schopnost právní analýzy i argumentace.  



 

3. 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. Cizojazyčné zdroje se k tématu váží pouze 

minimálně.  

Hloubka provedené 

analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomantka plně zohledňuje interdisciplinaritu 

zdravotnického práva a pracuje se standardními i 

nadstandardními metodami interpretace práva a postupuje 

metodou výkladu od obecného ke zvláštnímu. Diplomantka 

neopomněla ani skutečnost, že vztah pacient - lékař je 

primárně soukromoprávní a odkazuje též na nutnost 

zohlednění soukromoprávní úpravy.  

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 

 

 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 



Diplomantka, nechť uvede, jak by si představovala formulaci speciální skutkové podstaty, jak 
uvádí v závěru své práce (str. 58). 

 

Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci k obhajobě doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň Výborně, v závislosti na výsledku 
obhajoby  
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