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1. Aktuálnost  tématu: 
Téma je velmi aktuální. Vymezení odpovědnosti lékaře i vedoucích zdravotnických 
pracovníků nejen za pochybení při samotném poskytování zdravotní péče, ale v současnosti i 
za manažerské selhání, je trvale aktuální otázkou jak právní praxe, tak i v rámci diskusí  
příjemců zdravotní péče. Jde o oblast, která je silně posuzována i médii, a to ne vždy správně.  
 
2. Náročnost tématu: 
Téma je vysoce náročné právě s ohledem na to, že v rámci komplexního pojetí je nutno 
pracovat jak s pojmy a výkladem oborů práva soukromého, tak práva veřejného. Diplomant se 
musel zabývat nově vymezenými skutkovými podstatami a pojmy, které zavedl s účinností od 
1. 1. 2010 nový trestní zákoník. Pracoval rovněž se stavovskými předpisy a etickými kodexy, 
a hodnotil jejich závaznost. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce byla informace o problematice metodou historického výkladu od obecného ke 
zvláštnímu. Diplomant pojal práci šířeji, nejen rozborem skutkových podstat trestných činů 
typických pro pochybení lékaře, ale rovněž diskursem nad systémovou problematikou 
poskytování zdravotní péče. Pokud jde o samostatnost práce, diplomant vychází z uvedené 
literatury a cituje z domácích zdrojů i zahraničních zdrojů v dostatečném výběru.  
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
Na předložené práci velmi oceňuji diskusi v závěru, kdy diplomant zdůrazňuje nutnost 
komplexního pohledu na odpovědnost lékaře, včetně předpokladů systémových. Diplomant 
správně upozorňuje i na souvislosti mezioborové - správního a trestního práva v oblasti 
jednání lege artis. Diplomant k podpoře své argumentace pracoval jak s aktuálním poznatky 
doktríny, tak judikaturou. 
 
 5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomant by měl posoudit, zda v případě, kdy lékaři není trestním soudem uložen zákaz 
činnosti, může profesní komora z důvodu manažerského selhání přistoupit k jeho vyloučení. 
Zda tímto postupem není porušen princip zákazu dvojího trestání? 
  
 6. Doporučení  práce k obhajobě. 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Velmi dobře -výborně, v závislosti na prezentaci práce a celkovém výsledku obhajoby. 
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