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    1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji za velmi aktuální, lze
dokonce říct, že se bude v budoucnosti jeho aktuálnost dále zvyšovat. Je to 
téma zajímající každou lidskou komunitu, a s vývojem vědeckých poznatků a 
lékařských postupů, bude třeba stále znovu naplňovat obsah rubrikovaného 
pojmu.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a 
použité metody: Zvolené téma je velmi náročné ve všech zmíněných ohledech.
Je to dobře patrné netoliko z podstaty samotného pojmu, ale také z obsahu 
předložené diplomové práce a z výčtu použitých zdrojů. Měla-li autorka poznat 
předmětnou problematiku v celé šíři a hloubce, což se jí, zdá se, dobře 
podařilo, musela pro to vynaložit značné úsilí.
     Při zpracování vstupních materiálů, resp. poznatků autorka použila zejména
metodu srovnávací. Předmětem srovnání nebyl jen jeden právní předpis český 
a jeden holandský, ale zejména pokud jde o český právní řád, bylo třeba 
srovnávat ijednotlivé předpisy mezi sebou, což se rovněž autorce podařilo. 
    Používala dále metodu analytickou, ale – vyváženě - i metodu syntetickou.   
    
   3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozčleněna do 
sedmi kapitol, když v prvních šesti se autorka „pohybuje“ na našem území, v 
sedmé vykračuje jako předmět studia je velmi přehledná (pěkně uspořádaná).
     Autorka považovala za nutné, aby vysvětlila v první kapitole některé pojmy,
v nichž došlo k významovým posunům. Nemyslím si, že učinila správně, bývalo
by stačilo zmínit ten který pojem v poznámce pod čarou. Diplomantčina volba 
způsobuje, že první kapitola je obsahově nesrovnatelná s dalším textem.

   4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velice zdařilou. Autorka 
píše velmi pěkně, svou věc vykládá se značnou lehkostí, ať jde o problém 
sebevětší.  Dokázala se dobře vyhnout popisnosti, která není v pracích tohoto 
druhu neobvyklá. Zásadní chyby práce neobsahuje, drobné prohřešky lze 
dobře pominout.

  5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autorka prokázala  schopnost 
samostatné práce, a to jak při výběru a zpracování literatury, tak 
zejména při vlastním sepsání práce.
C/ Práce s literaturou: Na konci práce je zařazen „seznam použité 



literatury a pramenů“. Seznam je značně bohatý. S jednotlivými tituly 
pracovala autorka řádně: to je dobře patrné na opravdu velmi bohatém 
poznámkovém aparátu, dokonale (lege artis) vedeném. Uvádí více než 
200 poznámek, což značně přesahuje standard.
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru autorka analyzovala 
dané téma v řádné hloubce a pro účely práce tohoto druhu dostatečně.
E/ Úprava práce: Nemám zásadní výhrady. (Okolnost, že autorka 
nezačíná kapitoly na nové stránce, nelze vytýkat.)

   6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Podle mého názoru by 
se autorka mohla zamyslet nad otázkou vztahu obecné a speciální právní 
úpravy v dalším vývoji (OZ a tzv. zdravotnické zákony).

   7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k tomu, že 
předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené jak po stránce 
obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k 
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.

9. Vzhledem k mimořádné kvalitě i rozsahu práce doporučuji, aby autorka 
požádala posléze o uznání této diplomové práce za práci rigorózní.
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