
  
Posudek oponenta  diplomové práce 

Jméno diplomanta: Zuzana Veselá  
Téma a rozsah práce: Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví z hlediska trestního práva – 85 
stran 
Datum odevzdání práce: 31. 8. 2011 
 
1. Aktuálnost  tématu: 
Předložená diplomová práce si všímá zajímavého tématu, které je stále velmi aktuální, a to 
právní úpravy povinné mlčenlivosti ve zdravotnictví. Práci pojednává nejen v kontextu platné 
právní úpravy, ale i v historickém vývoji a rovněž v souvislosti s připravovanými zásadními  
změnami právní úpravy poskytování zdravotní péče. 
 
2. Náročnost tématu: 
Téma předpokládá teoretické znalosti jak vnitrostátní právní úpravy, tak schopnost práce 
s judikaturou a odbornou literaturou. Téma má povahu interdisciplinární a diplomantka jeho 
zapracováním s přesahem do dalších klíčových oborů prokázala schopnost právní 
argumentace. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce byla informace o problematice a upozornění na oblasti zdravotnické praxe, ve 
kterých může dojít k pochybení při poskytování informací. Pokud jde o samostatnost práce, 
lze říci, že diplomantka vychází z uvedené literatury a cituje z aktuální  vnitrostátní literatury i 
judikatury, avšak s výjimkou krátkého exkursu do mezinárodní právní úpravy a pokusu o 
komparaci s vybranými evropskými zeměmi, postrádám zahraniční zdroje.  
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je vhodně  doplněna přílohami, zpracována čtivým způsobem, odborné pojmy jsou 
dobře vysvětleny. Dle mého  názoru je práce využitelná i v praxi např. pro výuku studentů 
vysokých škol v oblasti zdravotnického práva.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomantka nechť u obhajoby vyloží, zda neúplné nebo nedostatečně zadokumentované 
poučení  osob blízkých při odběru tkání pro transplantaci může být v případě trestního řízení 
přitěžující okolností pro zdravotnického pracovníka obviněného z některého z trestných činů 
zmíněných diplomantkou v souvislosti s transplantacemi. 
 
6. Doporučení  práce k obhajobě: 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Předběžně velmi dobře, v závislosti na výsledku obhajoby. 
 
V Praze dne 2. září 2011  
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