
Posudek vedoucí diplomové práce 

 
Jméno diplomanta: Ondřej Horák  
Téma a rozsah práce: Trestněprávní aspekty první pomoci – 75 stran 
Datum odevzdání práce: 24. 10. 2011 
 
1. Aktuálnost  tématu: 
Téma je velmi aktuální, neboť poskytnutí potřebné a první pomoci není v odborné literatuře 
samostatně a uceleně zpracováno. V souvislosti s nově koncipovanými právními předpisy 
v oblasti zdravotnické péče bude nutné diskutovat znovu nejen právní, ale i ekonomické 
aspekty poskytování první pomoci v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy.  
 
2. Náročnost tématu: 
Téma je vysoce náročné již s ohledem na to, že bylo nutné pracovat s novým právním 
předpisem, účinným od 1. 1. 2010, který dosud není ani právní praxí, ani doktrínou dostatečně 
zpracován. Diplomant rovněž pracoval se stavovskými předpisy a etickými kodexy a hodnotil 
jejich vztah k tématu, což je, s ohledem na dosud ne zcela vyjasněný charakter profesních 
předpisů z hlediska jejich postavení jako pramenů práva, rovněž teoreticky náročná partie. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce byla informace o problematice, nástin možných problematických situací a 
odpovědnost za pochybení při poskytování první pomoci. Pokud jde o samostatnost práce, lze 
říci, že diplomant vychází z uvedené literatury a cituje z domácích zdrojů v dostatečně 
reprezentativním a aktuálním výběru. V této souvislosti oceňuji, že se diplomant, na rozdíl od 
mnohých jiných studentů, orientoval na oblast německé a francouzské právní teorie a své 
vývody a názory dokumentuje nejen vnitrostátními prameny, ale doplňuje je i základní 
doktrínou německou. 
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
V práci oceňuji interdisciplinární pojetí, zejména v oblasti právní odpovědnosti, byť je, s 
ohledem na téma, akcentována odpovědnost trestně právní. Práce je psána kultivovanou 
češtinou, čtivým způsobem, odborné pojmy jsou užívány přiměřeně a srozumitelně 
vysvětleny. Literatura i další zdroje jsou citovány jak v seznamu pramenů, tak v textu. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomant nechť se zaměří na § 13 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
ve znění provedeném novelou č. 298/2011 Sb., a zhodnotí, zda se zavedení ekonomických 
kritérií dotýká rovněž právních aspektů poskytování první pomoci. V této souvislosti nechť 
diplomant zhodnotí, jak nová právní úprava ovlivní předem vyslovená přání, která ve své 
práci zmiňuje. 
  
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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