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1. Aktuálnost tématu: 
Téma  je  velmi  aktuální,  neboť  jak  nedávno  proběhlé  změny  v  legislativě,  zejména  nový  občanský 
zákoník,  zákon  č.  89/2012,  a  novelizace  zákona  o  trestní  odpovědnosti  právnických  osob,  zákon  č. 
418/2011 Sb., tak zcela aktuální judikatura vnitrostátní i Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) 
přinesly  kvalitativně  jiný  pohled  na  postavení  a  odpovědnost  jak  zdravotnických  pracovníků,  tak 
poskytovatelů.  
 
2. Náročnost tématu: 
Téma je náročné rovněž s ohledem na to, že jak sám diplomant uvádí, samotné odvětví 
farmaceutického práva a jeho specifika, jsou velmi nové a v odborné literatuře teprve započalo jejich 
zpracování.  Navíc  jde  o  téma,  kde  se,  typicky  pro  medicínské  právo,  silně  prolíná  právo  veřejné  i 
soukromé.  Diplomant  se  s  uvedenými  problémy  dobře  vyrovnal,  aniž  narušil  hlavní  koncepci  a  cíl 
práce - rozbor trestněprávní problematiky odpovědnosti. Diplomant rovněž pracoval s pojmy dalších 
právních oborů, čímž velmi dobře vystihl i interdisciplinaritu zvolené problematiky. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 
Cílem práce byla informace o problematice, nástin možných problematických situací a odpovědnost za 
pochybení  při  poskytování  farmaceutické  péče  a  dále  rozbor  okolností  vylučujících  protiprávnost. 
Pokud jde o samostatnost práce, diplomant konzultoval s vedoucí práce, podněty přijímal a 
zapracovával 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 diplomant využívá svých praktických zkušeností a věnuje se tématu, které je jak z hlediska 
medicínského,  tak  právního  považováno  za  jedno  nejsložitějších  v oblasti  medicínského  práva  pro 
svoji  interdisciplinaritu.  Na  základě  rozboru  judikatury  i  praktických  příkladů  prokazuje  diplomant 
schopnost právní analýzy i argumentace.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Diplomant  nechť  u  obhajoby  rozebere  právní  odpovědnost  odborného  zástupce  i  provozovatele  – 
právnické osoby za záměnu léčivého přípravku ve spojení s nedostatečným poučením pacienta. 
 
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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