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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Předmětem předkládané diplomové práce je zásadní téma nauky trestního práva,
jež v poslední době zaznamenává velký rozkvět. Spadá částečně do práva zdravotnického,
které jde dnes už poměrně etablovaným a samostatným právním oborem.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
K úspěšnému zvládnutí zvoleného tématu byly zapotřebí nejen znalosti čistě trestněprávní
a znalosti ze stále ještě poměrně nového podoboru trestního práva (trestní odpovědnosti
právnických osob), ale i z práva zdravotnického, včetně znalostí medicínské problematiky.
Téma trestní odpovědnosti právnických osob ve zdravotnictví si vyžaduje především
zevrubné znalosti prakticky celé oblasti trestního práva hmotného. Nutno předeslat,
že diplomantka tento nelehký úkol zvládla. Při zpracování aplikovala zejména metody
deskripce a syntézy, zastoupena je však i metoda analytická a komparativní.

3.

Formální a systematické členění práce
Předložená diplomová práce obsahuje celkově 97 stran textu (více než 147 normostran),
sestávajícího se kromě úvodu a závěru z pěti kapitol, které se dále systematicky člení.
Diplomová práce je vhodně strukturována, autorka postupuje od obecných aspektů
zkoumané problematiky po pasáže více konkrétní. Začíná charakteristikou trestní
odpovědnosti, na níž navazuje vymezením trestní odpovědnosti právnických osob. Druhá
kapitola se věnuje okolnostem vylučujícím protiprávnost, které jsou ve zdravotnictví
nejčastější. Třetí kapitola se zabývá nezbytnými aspekty zdravotnického práva, které se
v trestním právu projevují. Kapitola čtvrtá je cenným pojednáním o jednotlivých trestných
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činech, k jejichž páchání v této oblasti dochází. Kapitola pátá se zaobírá prevencí a může
posloužit jako praktický podklad pro tvorbu interních compliance systémů provozovatelů
zdravotnických zařízení při předcházení trestné činnosti. Na výborné úrovni je jazyková
stránka práce, práce neobsahuje žádné výrazné gramatické nebo stylistické chyby. Text je
přes svůj značný rozsah velmi čtivý, autorka pravidelně prokládá teoretická pojednání
zajímavými modelovými příklady.

4.

Vyjádření k práci
Diplomantka zpracovala diplomovou práci na výborné úrovni. Prokázala přehled
ve zpracovávané problematice a neredukovala své zpracování problematiky trestní
odpovědnosti právnických osob ve zdravotnictví na pouhý popis a kompilaci
již publikovaných textů, avšak čerpala i ze zahraničních zdrojů a rozebrala mnohé zajímavé
příklady z praxe.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Diplomantka splnila stanovené cíle.

Samostatnost při zpracování Citace a poznámky pod čarou jsou provedeny řádně.
tématu

včetně

zhodnocení Autorka pracovala samostatně.

práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce

Struktura práce je logická. Diplomantka postupovala
od obecného ke konkrétnímu.

Práce

se

zdroji

(využití Rozsah použité literatury je velmi nadstandardní.

cizojazyčných zdrojů) včetně Nechybí
citací

literatura

cizojazyčná

(anglická,

francouzská, německá a slovenská). Citace jsou
provedeny řádně a dle citačních norem.

Hloubka provedené analýzy Téma
(ve vztahu k tématu)

práce

bylo

zpracováno

na

poměry

diplomových prací v neobvyklé hloubce a šíři,
výklad překračuje svou podrobností učebnicový
a komentářový výklad.

Úprava práce (text,

grafy, Práce je přehledná. Text vykazuje jednotný styl

tabulky)

grafického zpracování.

Jazyková a stylistická úroveň

Text je na výborné jazykové úrovni.
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6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Otázka k obhajobě: Jaká hlediska by měl lékař zohledňovat pří výběru pacienta,
jemuž bude poskytnuta zdravotní péče, v případě, že se dostane do situace, že potřebná
zdravotní péče nebude moci být poskytnuta všem, kteří by ji v dané chvíli potřebovali.

Doporučení/nedoporučení práce

Doporučuji k obhajobě

k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Výborně (1).

V Praze dne 18. února 2021
_________________________
JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D., v. r.
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