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1. Aktuálnost tématu: 
Téma je velmi aktuální, neboť diskuse o postavení pacienta a jeho práv v rámci poskytování zdravotní 
péče je trvalá a vysoce aktuální. V období přijímání rozpočtu na nový kalendářní rok je rovněž 
zdůrazňováno ekonomické poskytování zdravotní péče, včetně odpovědnosti lékaře a poskytovatele za 
řádné poučení pacienta o ekonomicky možných variantách léčení. 
 
2. Náročnost tématu: 
Téma je náročné rovněž s ohledem na to, že si diplomant vytýčil nesnadný cíl pojednat problematiku s 
ohledem na specifikum zdravotnického práva skutečně interdisciplinárně. Komparace právní úpravy 
postavení pacienta ve veřejném a soukromém právu vyžaduje práci s právními předpisy, jejichž 
účinnost nastala v posledních šesti letech, takže některé problémy ještě nejsou doktrínou, ani praxí 
dostatečně zpracovány. Diplomant rovněž pracoval s bohatou judikaturou a musel vyhledávat vhodná 
rozhodnutí i z doby před současnou právní úpravou, která se vztahují k tématu.  
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce byla informace o problematice, nástin možných problematických situací a komparace 
právní úpravy postavení pacienta jako poškozeného v interdisciplinárním pojetí. Pokud jde o 
samostatnost práce, lze říci, že diplomant vychází z uvedené literatury a cituje z domácích zdrojů, 
včetně judikatury, v dostatečně reprezentativním a aktuálním výběru. Zahraniční zdroje jsou uvedeny 
minimálně.  
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
V práci oceňuji interdisciplinární pojetí postavení poškozeného a zejména rozbor možného použití 
Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy v adhezním řízení. V této souvislosti by mě 
zajímalo, zda metodika je přijímána odbornou veřejností pouze kladně, nebo zda se vyskytují i kritická 
hodnocení? Diplomant bohužel hodnotu své práce snižuje tím, že neprovedl dostatečně pečlivou 
jazykovou korekturu, takže zejména v úvodní partii (např. str. 12), a též v závěru práce se objevují 
překlepy. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Viz výše ad 4. Dále by mě zajímalo, zda se diplomat domnívá, že by v rámci připravované reformy 
trestního řízení mělo být oznamovateli přiznáno postavení poškozeného od okamžiku podání trestního 
oznámení? Jaký by toto mohlo mít, dle názoru diplomanta, dopad do jím pojednávané problematiky?  
 
6. Doporučení práce k obhajobě. 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
Velmi dobře, v závislosti na prezentaci práce a celkovém výsledku obhajoby. 
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