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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Téma je trvale aktuální, neboť nová právní úprava trestní odpovědnosti, zavedená jak trestním 
zákoníkem (zákon č. 240/2009 Sb.,), tak zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob 
(zákon č. 418/2001 Sb.), vyžaduje i nový, interdisciplinární pohled na otázky právní 
odpovědnosti ve zdravotnictví.  
 
2. Náročnost tématu: 
Téma je náročné s ohledem na skutečnost, že téma diplomové práce není v odborné literatuře 
komplexně zpracováno, ale právě  s ohledem na svou interdisciplinaritu je pojednáváno vždy 
z pohledu různých právních odvětví. Na rozdíl od České advokátní komory, zdravotnické 
profesní komory nepublikují svá disciplinární rozhodnutí, takže ta jsou dostupná pouze jako 
součást odborné literatury nebo judikatury v těch případech, kdy jsou soudně přezkoumávána. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Diplomantka ve své práci vychází z tradičního výkladu odpovědnosti ve zdravotnictví a jejího 
rozdělení na jednotlivé druhy, přičemž jádrem práce je hledání dělící linie mezi odpovědností 
správní, disciplinární a odpovědností trestní. Specifickou pozornost diplomantka věnuje 
zdravotnickému pracovníkovi jako pachateli trestního činu a subjektivní a objektivní stránce 
trestného činu. 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 přiměřeně. Oceňuji, že  diplomantka pojednávanou 
problematiku a své úvahy doplnila nejen judikaturou vnitrostátních soudů, ale i Evropského 
soudu pro lidská práva. 
  
4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je psána kultivovanou češtinou, je členěna přehledně a diplomantka se zabývá i 
některými instituty nové právní úpravy provedené zdravotnickými zákony, i když v době 
odevzdání práce dosud nenabyly účinnosti. 
  
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomantka by měla vysvětlit pojem „osvědčení zachovalosti“, a k čemu slouží 
v regulovaných povoláních. Dále by měla uvést, zda nově přijaté zdravotnické zákony, 
zejména zákon o zdravotních službách, přinášejí rozšíření nebo změny v oblasti odpovědnosti 
za právní delikty jak fyzických, tak právnický osob. 
 
 



6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Předběžně doporučuji velmi dobře až výborně, podle výsledků obhajoby. 
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