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K tématu (předmětu) práce: 
  

Diplomantka si pro svou práci zvolila téma velmi aktuální a zpracovala ho originálním 
způsobem. Kladně hodnotím, že téma práce v jejím úvodu konkretizovala a vymezila 
si výzkumnou otázku, kterou ve své práci řešila. 
 
 
K systematice práce: 
 
 Práce má 121 stran vlastního textu a je členěna celkem do šesti kapitol – úvod, 
povinné očkování, právní úprava povinného očkování a diskuze o odmítání povinného 
očkování, odmítnutí očkování, odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou očkováním, závěr. 
 Předložená práce představuje podrobnou analýzu zkoumaného problému, a to nejen 
striktně z pohledu správního práva, ale představuje otázku povinného očkování jako 
komplexní právní problém a problém (správní) politiky. Z hlediska metody zpracování bych 
vyzdvihl výklad o dvou zahraničních právních úpravách (Francie a zejména Velká Británie), 
který však není samoúčelný, nýbrž mu autorka věnuje přiměřený rozsah a závěry vhodně 
využívá při hodnocení české právní úpravy a soudní praxe. 
 Práce je čtivá, autorka systematicky postupuje od otázek obecnějších k jednotlivým 
dílčím problémům. Velmi oceňuji snahu autorky k jednotlivým dílčím otázkám formulovat 
svůj názor, byť není vždy zcela zřejmý a může vyvolávat další otázky. 
 
 
K obsahu práce: 
 
 Práci v obecné rovině považuji za zdařilou právní analýzu problematiky povinného 
očkování. Po mém soudu práce graduje rozborem otázky odpovědnosti za újmu na zdraví 
způsobenou očkováním. Jak naznačeno, závěry autorky zde vyvolávají některé otázky. 
Z práce nevyplývá, kdo a přesně za jaké jednání by měl odpovídat podle čl. 24 Úmluvy o 
biomedicíně. Vnímám závěr autorky, že čl. 36 odst. 3 není přímo aplikovatelný; pokud by 
však platil závěr opačný (vizte např. čl. 41 odst. 1 a contrario; systematika celého čl. 36), kdo 
a za jaké jednání by podle autorky měl odpovídat. Stejně tak respektuji názor autorky o 
nemožnosti uplatnění nároku podle zákona č. 82/1998 Sb., avšak nemohl by být podle tohoto 
zákona uplatňován nárok z titulu postupu při výběru konkrétního typu očkovací látky od 
konkrétního výrobce? Nejsem si zcela jistý, zda povinnost očkovat dítě je třeba vnímat pouze 
ve vztahu k ostatním dětem zúčastněným na předškolním vzdělávání v totožném zařízení 



(tetanus – str. 77); neomezovalo by neočkování na tuto látku zařízení v rozsahu možných 
aktivit? Jedná se však spíše než o připomínky o otázky k další diskusi. 
 Z dílčích připomínek upozorňuji jen na okresní hygienické stanice (str. 7), ústřední 
orgány státní správy (str. 22) a Českou republiku (str. 46). 
  
 
K formální stránce práce: 
 
 K formální úpravě práce nemám výraznějších připomínek, v práci se objevuje 
zanedbatelné minimum gramatických či stylistických chyb. Počátky jednotlivých odstavců 
snad mohly být odsazeny. Odkaz na jednotlivé zdroje v poznámkách pod čarou mohl být 
v mnoha případech kratší a v plné podobě uveden až v seznamu použitých zdrojů. Odkaz 
v poznámce č. 55 na disk počítače se objevil – předpokládám – nedopatřením. Jedná se však 
skutečně jen o drobnosti. 
 
 
K pramenům: 
 
 Rozsahu a úrovni použitých zdrojů není mnoho co vytknout. Autorka používá 
relevantní literaturu jak domácí, tak zahraniční. Velmi oceňuji práci autorky s judikaturou; co 
se týče rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva, nejsem si přece jen jistý, 
zdali neexistuje relevantní judikatura v širším rozsahu. 
 
 
Závěr: 
 

Domnívám se, že předložená diplomová práce jednoznačně splňuje požadavky na 
práce tohoto druhu kladené a doporučuji ji k obhajob ě. Podle výsledku obhajoby ji 
předběžně doporučuji hodnotit stupněm výborně. V rámci obhajoby by diplomantka měla být 
schopna reagovat na výše uvedené otázky a připomínky. 
 
 
 
 
V Praze dne 28. února 2017      JUDr. David Kryska, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 


