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1. Aktuálnost tématu: 
Volbu tématu předložené práce považuji za velmi dobře načasovanou z hlediska aktuálnosti. 
Diskurs o problematice transplantací a nakládání s částmi lidského těla se, zejména ve světle 
rozvoje vědy a technického pokroku v medicíně, jeví jako trvale potřebný. 
 
2. Náročnost tématu: 
Téma je náročné na práci s právními předpisy i odbornou literaturou, neboť právě rychlý 
rozvoj medicíny vede ke zpožďování právní úpravy, která ne vždy odpovídá potřebám praxe. 
Téma nakládání s částmi lidského těla není v tuzemské odborné literatuře uceleně zpracováno, 
takže diplomantka musela prokázat schopnost samostatné práce s prameny. Rovněž nově 
přijatá právní úprav zákonem o zdravotních službách klade nároky na schopnost samostatné 
práce i právní argumentace. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Diplomantka podává přehled vývoje transplantačního práva metodou historického výkladu a 
výkladu od obecného ke zvláštnímu. Oceňuji, že se diplomantka zabývá nejen vnitrostátní 
právní problematikou, ale je si vědoma toho, že transplantační medicína není omezena 
hranicemi a zabývá se i odběrem od osob, které v České republice zemřely, avšak nejsou 
jejími občany. 
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
Ve světle výše uvedeného oceňuji, že diplomantka věnovala kapitolu 3. 6. Mezinárodní 
spolupráci při odběru orgánů a zajišťování dárců a rovněž se podrobně zabývá jednotlivými 
druhy odpovědnosti při provádění transplantací. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomantka nechť ve světle právní úpravy provedené zákonem o zdravotních službách a  
zákonem o specifických zdravotních službách zváží, za jakých podmínek je možné provádět 
odběr od zemřelých nezletilých dárců. Může nezletilý vyjádřit přání nebýt dárcem orgánů? 
 
6. Doporučení práce k obhajobě. 
Práci k obhajobě doporučuji.  
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Výborně, přičemž konečný výsledek závisí na prezentaci práce a celkovém výsledku 
obhajoby.  
 
V Praze dne 14. srpna  2012       

      JUDr. Olga Sovová, Ph. D. 
     oponentka diplomové práce 


