
Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Irma Šimečková 

Téma a rozsah práce: Vztah lékař – pacient, 73 stran 

Datum odevzdání práce:  2. 4. 2012 

 
 
1. Aktuálnost tématu: 
Téma je vysoce aktuální, neboť stále probíhající diskuse o reformě zdravotnictví a 
zdravotnické zákony, které vstoupily v účinnost k 1. 4. 2012, přinášejí kvalitativně jiný 
pohled na právo pacienta na sebeurčení. Zároveň v souvislosti s hospodářskými problémy je 
posilována hospodárnost poskytování zdravotní péče, včetně odpovědnosti lékaře a 
poskytovatele za řádné poučení pacienta o ekonomicky možných variantách léčení. 
 
2. Náročnost tématu: 
Téma je náročné rovněž s ohledem na to, že se bylo nutné pracovat jak s trestním zákoníkem, 
účinným od 1. 1. 2010, kde dosud není ani právní praxí, ani doktrínou dostatečně judikována 
odpovědnost za poskytování zdravotní péče, jak diplomantka již upozorňovala v práci na 
právní úpravu zákonem o zdravotních službách, která při své aplikaci vzbuzuje určité otázky -  
viz níže.  
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce byla informace o problematice, nástin možných problematických situací a 
odpovědnost za pochybení při poskytování zdravotní péče a rovněž za nerespektování práv 
pacienta. Pokud jde o samostatnost práce, lze říci, že diplomantka vychází z uvedené 
literatury a cituje z domácích zdrojů v dostatečně reprezentativním a aktuálním výběru. 
Zahraniční zdroje jsou uvedeny minimálně. Oceňuji však, že diplomatka své úvahy doplnila 
judikaturou k probírané tématice. 
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
V práci oceňuji, že se diplomantka zabývá vztahem mezi povinou mlčenlivostí, 
informovaným souhlasem a vedením dokumentace. Právě nové zákony o zdravotnických 
službách v tomto směru přináší zásadní požadavky na lékaře i poskytovatele, včetně správně 
právní a trestní odpovědnosti za nedodržení předepsaných postupů.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomantka se rovněž zabývá euthanasií a možným omezením osobní svobody při 
poskytování zdravotní péče. Nechť diplomantka vysvětlí, jakým způsobem podle zákona o 
zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.) může pacient dosáhnout toho, aby jeho možné 
utrpení nebylo prodlužováno, aniž by zároveň čin lékaře nebo jiné osoby mohl být považován 
za usmrcení pacienta? Zákon o zdravotních službách rovněž zavádí pojem „omezující 
opatření“. Jakým způsobem je řešeno použití omezujících opatření při poskytování zdravotní 
péče? Jaký postup musí zvolit zdravotnické zařízení, které omezilo pacienta na volné interakci 
s okolím, z důvodu pooperačních komplikací a pacient s tímto nesouhlasí?  
 
6. Doporučení  práce k obhajobě. 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 



7. Navržený klasifikační stupeň: 
Velmi dobře, v závislosti na prezentaci práce a celkovém výsledku obhajoby. 
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