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1. Aktuálnost  tématu: 
Téma je stále velmi aktuální, neboť požadavek na vymezení odpovědnosti nejen lékaře za 
pochybení, ale i nedostatečnou komunikaci s pacientem, neetické nebo neprofesionální 
jednání, je stále řešenou otázkou jak právní praxe, tak i v rámci diskuse  příjemců zdravotní 
péče. V neposlední řadě jde o oblast, která je silně reflektována i mediálně.  
 
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. Diplomant pracoval s judikaturou a rovněž reflektoval novou 
právní úpravu v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. 
 
 3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce byla obecná informace o problematice, metodou historického výkladu a 
výkladem od obecného ke zvláštnímu shrnutí současných problémů. Z tohoto pohledu oceňuji 
zejména diskurs k problematice lege artis a non lege artis, kde se diplomant zabývá i širším 
pohledem na problematiku manažerské odpovědnosti a standardů kvality. Právě komplexnost 
pohledu diplomanta, která je zapracována v jeho úvahách ohledně nozokomiálních nákaz, 
prokazuje schopnost diplomanta vykládat právní problematiku v mezioborových 
souvislostech. 
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
Na předložené práci velmi oceňuji, že diplomant pracoval se německo literaturou. Diplomant 
pracoval na práci průběžně, konzultoval a podněty vedoucí práce přijímal a samostatně 
zapracovával do kvalifikační práce. Práce je psána dobrou češtinu, odborné pojmy jsou 
používány vhodně a literatura je citována v dostatečném a reprezentativním výběru. 
 
 5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomant by měl posoudit, jakým způsobem jsou modifikována rizika poskytování 
zdravotnických služeb a jednání lege artis při poskytování zdravotní péče podle zákona o 
specifických zdravotních službách. 
 
 6. Doporučení  práce k obhajobě. 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
V závislosti na prezentaci práce a celkovém výsledku obhajoby velmi dobře - výborně. 
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