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1. Aktuálnost tématu: 
Téma právního vztahu lékaře a pacienta je velmi aktuální. Ochraně práv pacienta sice odborná 
literatura věnuje systematickou pozornost, avšak odškodňování z pohledu komparace práva 
soukromého a veřejného není, i s ohledem na velmi recentní právní úpravu občanským 
zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb., ještě dostatečně teoreticky i prakticky propracované. 
 
2. Náročnost tématu: 
Téma považuji za poměrně náročné s ohledem na nutnost komparovat relativně nedávno 
přijatými právním předpisy práva veřejného i soukromého. Diplomant prokázal schopnost 
orientace v právní úpravě, judikatuře i odborné literatuře. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Práce shrnuje platnou právní úpravu, včetně teoretických názorů a vhodné judikatury k 
tématu. Práce je zpracována metodou výkladu od obecného ke zvláštnímu, což podtrhuje její 
přehlednost. Oceňuji diskurs k problematice odškodňování nemateriální újmy v adhezním 
řízení ve světle Metodiky Nejvyššího soudu ČR.  
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je psána čtivě, zdroje jsou citovány jak v textu, tak uvedeny v seznamu použitých 
pramenů. Ztotožňuji se s vedoucí práce, že lepší nejen jazyková, ale i věcná korektura, 
odstraňující chyby též v číslech právních předpisů - například u občanského soudního řádu 
v úvodní partii, by přispěla ke kultivaci jinak velmi dobře odborně zpracovaného tématu.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomant by se měl u obhajoby vyjádřit též k postavení pacienta jako svědka a rozlišit jej od 
poškozeného a oběti trestného činu. Diplomant by měl též uvést, jak jí zmiňovaná novela 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob dopadne konkrétně do pojednávané 
problematiky. 
 
6. Doporučení práce k obhajobě. 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
V závislosti na prezentaci práce a celkovém výsledku obhajoby velmi dobře. 
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