
Posudek oponenta  diplomové práce 

 

Jméno diplomanta:   MATUCHOVÁ Helena 

Téma a rozsah práce:  EUTHANASIE (z hlediska některých evropských zemí –   
                                                                            srovnání) – 95 stran 
Datum odevzdání práce:        20. 1. 2011 
 
1. Aktuálnost tématu: 
Autorkou zvolené téma je vysoce aktuální, neboť je stále diskutované jak odbornou, tak 
laickou veřejností. Jak diplomantka správně zmiňuje, při rekodifikaci trestního práva 
hmotného bylo navrženo zakotvení euthanasie, což však nebylo akceptováno. 
  
2. Náročnost tématu na: 
S ohledem na zvolenou metodu komparace právních úprav ve vybraných evropských státech, 
téma předpokládá poměrně rozsáhlé teoretické znalosti v rámci jednotlivých právních úprav. 
Nezbytná je práce s judikaturou Evropského soudního dvora, což diplomantka dobře zvládla. 
Vzhledem k tomu, že mnohé dokumenty i literatura jsou dostupné pouze v angličtině nebo 
francouzštině, diplomantka prokazuje i velmi dobrou úroveň jazykových znalostí se 
zaměřením jak na odbornou angličtinu, tak francouzštinu. 
  
3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce byla informace o problematice, shrnutí současných problémů s podrobným 
přehledem právní úpravy vybraných zemí a rovněž rozbor judikatury Evropského soudu pro 
lidská práva. Pokud jde o samostatnost práce, lze říci, že autorka vychází z uvedené literatury 
a především z praktických zkušeností získaných v rámci stipendijního pobytu. Diplomantka 
rovněž využívá internet. Je třeba ocenit použití a citace zahraniční literatury v dostatečně 
reprezentativním a aktuálním výběru. Úprava práce je odpovídající, také jazyková a 
stylistická úroveň.            
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je doplněna přílohami, grafy a tabulkami, což připívá k přehlednosti a čtivosti 
odborného textu, i když přílohy v anglickém a francouzském jazyce by měly být alespoň 
stručně zhodnoceny, proč autorka vybrala právě je a co tím sledovala.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomantka by měla odpovědět na připomínku uvedenou v bodu 4, tedy proč si vybrala 
právě uvedené přílohy. Dále by diplomantka měla uvést, zda by případná právní úprava 
euthanasie měla být zakotvena samostatným právním předpisem nebo v rámci trestního práva 
nebo spíše být zahrnuta do právní úpravy poskytování zdravotní péče. 
 
6. Doporučení práce k obhajobě. 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Předběžně výborně až velmi dobře, v závislosti na výsledku obhajoby. 
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