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1. Aktuálnost tématu: 
Téma právních vztahů při poskytování zdravotní péče je velmi aktuální. Vzhledem k vývoji 
vědy a techniky nabývá na významu odpovědnost i za specifický úsek poskytování zdravotní 
péče, jakým je vývoj, výroba a podávávání léčivých přípravků. 
  
2. Náročnost tématu:  
Téma považuji za náročné s ohledem na nutnost pracovat nejen aktuálními právními předpisy 
oborů práva veřejného i soukromého, ale i s recentní judikaturou. Z tohoto pohledu může být 
pro  studenta  obtížné  uchopit  téma  jak  z  pohledu  interdisciplinarity  oboru,  tak  z  hlediska 
nutnosti dodržení zadání a cíle. Toto diplomant splnil a prokázal i na základě své pracovní 
zkušenosti schopnost orientace v právní úpravě, judikatuře i odborné literatuře. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Práce  shrnuje  platnou  právní  úpravu,  včetně  exkursu  do  vybraných  témat  soukromého  a 
správního  práva  Práce  je  zpracována  metodou  výkladu  od  obecného  ke  zvláštnímu,  což 
podtrhuje její přehlednost. Oceňuji diskurs k problematice vybraných trestných činů a trestní 
odpovědnosti  jak  fyzické  osoby,  tak  právnických  osob,  kdy  diplomant  vychází  z  velmi 
aktuálních zdrojů.  
 
4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je psána čtivě, kultivovanou češtinou, zdroje jsou citovány jak v textu, tak uvedeny v 
seznamu použitých pramenů. Orientaci v práci usnadňuje jak její členění, tak shrnutí na konci 
každé ze dvou základních částí. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomant by měl u obhajoby pohovořit na základě své praktické zkušenosti, zda považuje 
z hlediska  zvoleného  tématu  za  pravděpodobnější  správní  nebo  trestní  postih  fyzických  či 
spíše právnických osob.  
 
6. Doporučení práce k obhajobě. 
Práci k obhajobě doporučuji. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 
V závislosti na prezentaci práce a celkovém výsledku obhajoby výborně. 
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