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1. Aktuálnost  tématu: 
Téma je velmi aktuální, neboť právní úprava zvláštním právním předpisem, zákonem č. 20/1966 Sb., o 
péči o zdraví lidu, zakotvuje práva pacienta v oblasti ochrany soukromí, avšak zároveň je nutné 
pracovat s dalšími předpisy, zejména Úmluvou o biomedicíně a novou právní úpravou provedenou 
trestním zákoníkem, zákonem č. 40/2009 Sb. V neposlední řadě pak projednávané zdravotnické 
zákony, které by měly nabýt účinnosti v roce 2012, tuto problematiku rovněž zakotvují. 
 
2. Náročnost tématu: 
Téma je vysoce náročné již s ohledem na to, že se bylo nutné pracovat s novým právním předpisem, 
účinným od 1. 1. 2010, který dosud není ani právní praxí, ani doktrínou dostatečně zpracován. 
Diplomantka pojala svou práci interdisciplinárně, takže rovněž pracovala s předpisy správního práva 
v souvislosti s poměrně podrobně dobře zapracovanou kapitolou o výjimkách z povinné mlčenlivosti 
ve zdravotnictví. 
  
3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce byla informace o problematice, shrnutí současných problémů s podrobným přehledem 
právní úpravy výjimek z povinné mlčenlivosti a odpovědnosti za protiprávní jednání a rovněž uvedení  
judikatury k tématu. Pokud jde o samostatnost práce, lze říci, že diplomantka vychází z uvedené 
literatury a cituje z domácích zdrojů v dostatečně reprezentativním a aktuálním výběru. Postrádám 
poněkud větší přesah do zahraniční literatury, alespoň v souvislosti se zmínkou o Úmluvě o 
biomedicíně. Vzhledem k tomu,  že jde o diplomovou práci zpracovávající novou právní úpravu, není 
však soustředění se diplomantky pouze na vnitrostátní právní předpisy a judikaturu vadou práce.  
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
Za vhodně zvolené a prakticky dobře využitelné považuji přílohy, kterými diplomantka ilustruje 
pojednávanou problematiku.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Navrhuji, aby diplomantka  vyložila právní úpravu poskytování informací sdělovacím prostředkům o 
zdravotním stavu zejména osob mediálně známých, veřejně činných nebo obětí hromadných havárií 
zdravotnickými zařízeními. Rovněž by bylo vhodné u obhajoby diskutovat o tom, zda samotné 
sdělovací prostředky jsou omezeny etickou samoregulací, podobně jako zdravotničtí pracovníci.  
 
6. Doporučení  práce k obhajobě: 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
 Výborně až velmi dobře, v závislosti na prezentaci práce a celkovém výsledku obhajoby. 
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