Posudek vedoucí diplomové práce
Jméno diplomanta: Petra Franková
Téma a rozsah práce: Aktuální problémy trestní odpovědnosti zdravotnického pracovníka
v souvislosti s dříve vyslovenými přáními - 76 stran
Datum odevzdání práce: 8. 12. 2014
1. Aktuálnost tématu:
Téma je velmi aktuální, neboť probíhající změny v legislativě, zejména nový občanský zákoník, zákon
č. 89/2012, a potřeba novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon č. 418/2011
Sb., přinášejí kvalitativně jiný pohled na postavení a odpovědnost jak zdravotnických pracovníků, tak
pacienta.

2. Náročnost tématu:
Téma je náročné rovněž s ohledem na to, že bylo nutné pracovat s relativně novými právními
předpisy, které dosud nejsou ani právní praxí, ani doktrínou dostatečně zpracovány. Diplomantka
rovněž musela zapracovat zcela novu právní úpravu s účinností od 1. 1. 2014, kterou přinesl občanský
zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. Diplomantka se s uvedenými problémy dobře vyrovnala, aniž narušila
hlavní koncepci a cíl práce - rozbor trestně právní problematiky odpovědnosti zdravotnického
pracovníka ve vztahu k předem vyjádřené vůli pacienta.

3. Kritéria hodnocení práce:
Cílem práce byla informace o problematice, nástin možných problematických situací a odpovědnost za
pochybení při respektování i nerespektování autonomie pacienta. Pokud jde o samostatnost práce,
diplomantka konzultovala s vedoucí práce, podněty přijímala a zapracovávala do kvalifikační práce.
Práce je psána kultivovanou češtinou, čtivým způsobem a použité prameny jsou řádně citovány v textu
i uvedeny v závěru práce.

4. Případné další vyjádření k práci:
Oceňuji, že diplomantka rovněž využila svého zahraničního pobytu a zkušenosti do diplomové práce
zapracovala. Na základě bohatě zvolené judikatury a praktických příkladů prokazuje diplomantka
schopnost právní analýzy i argumentace.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Diplomantka se nechť u obhajoby více rozebere postavení dítěte při poskytování zdravotní péče,
zejména ve světle úpravy § 100 zákona č. 89/2012 Sb. Má to dopad, stejně jako úprava postavení
nezletilého ve věku 15 - 18 let v zákoně č. 372/2011 Sb., na možnou odpovědnost zdravotnických
pracovníků, například při poučování nebo vyžadování informovaného souhlasu? Lze využít podnětů
zahraniční právní úpravy a judikatury, které diplomantka ve své práci zpracovala?

6. Doporučení práce k obhajobě.
Práci k obhajobě doporučuji.

7. Navržený klasifikační stupeň:
Výborně, v závislosti na prezentaci práce a celkovém výsledku obhajoby.
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