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1. Aktuálnost  tématu: 
Předložená diplomová práce si všímá zajímavého tématu, které je stále velmi aktuální, a to 
právní problematiky euthanasie. Autorka se zabývá euthanasií metodou komparace právní 
úpravy v evropských zemích a ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 
Z tohoto hlediska považuji práci za velmi aktuální a zdařilou, neboť toto téma se stále vyvíjí 
jak po stránce etické, tak po stránce právní úpravy. 
 
2. Náročnost tématu: 
Vzhledem k výše uvedenému je téma poměrně nároční na zpracování i znalosti aktuální 
literatury a judikatury. V neposlední řádě zvolená metoda komparace vyžaduje i jazykovou 
vybavenost a práci se zahraniční literaturou. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Pokud jde o celkové hodnocení práce po stránce věcné i stylistické, připojuji se k názoru 
vedoucí diplomové práce, která se domnívá, že jde o zdařilé zpracování odpovídající nárokům 
na diplomovou práci a práce může být předložena k obhajobě. 
Oceňuji v předložené práci, že autorka se nezabývá pouze aktuální právní úpravou, ale vedle 
již zmíněné metody komparace přistoupila ke zpracování rovněž metodu historického výkladu 
a porovnání vývoje právních názorů na euthanasii v České republice. 
 
4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomantka vyjadřuje velmi dobře své názory na navrženou právní úpravu předem 
vyslovených přání i další instituty projednávaných zdravotnických zákonů, které souvisejí 
s tématikou práce. Je škoda, že tyto partie právního diskursu, ve kterém prokazuje dobrou 
schopnost právní argumentace, zařídila do poznámek (např. č. 240). Práce se tím bohužel 
stává poněkud nepřehlednou. 
Ve  své práci se diplomantka zmiňuje o problematice předem vyslovených přání - living will a  
možnostmi jejich zneužití. Tuto myšlenku by měla při obhajobě více rozvést a vyložit. 

 
5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Výborně až velmi dobře v závislosti na celkové prezentaci práce u obhajoby. 
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