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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu:
Diplomantka si zvolila nesmírně praktické a významné téma, které v současné době patří mezi
nejaktuálnější oblasti zdravotnického práva. Se zásadní reformou zdravotnického práva z roku
2012 (a dále se změnami, které přinesl občanský zákoník č. 89/2012 Sb.) je aktuálnost dané
tematiky jen zvýrazněna. Současně s přijetím zmíněných zákonů vyvstal problém jejich
vzájemného vztahu, který může být v praxi matoucí a jehož teoretickou reflexi je tak třeba
vítat. Na téma práce lze také pohlížet jako na určitou laboratoř právní úpravy informovaného
souhlasu a zásahů do tělesné integrity člověka za velmi citlivých okolností. Diplomantka
prokázala znalost zákonné úpravy i aktuální judikatury, jako i schopnost orientace v odborných
textech.
2. Struktura a členění práce:
Text (96 stran včetně úvodu a závěru) je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je výsostně
logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je v souladu s
klasickými doktrinálními přístupy. Práce je v základu složena z pěti velkých kapitol. První z nich
představuje analýzu historického vývoje vztahu mezi lékařem a pacientem se zvláštním
důrazem na přechod od paternalistického k partnerskému pojetí tohoto vztahu a na zvláštní
aspekty vztahu mezi lékařem a nezletilým pacientem. Druhá kapitola představuje prameny
právní úpravy pojednávané materie. Autorka nejprve analyzuje samotný pojem
zdravotnického práva. Následně pak rozebírá prameny mezinárodní i české, a to na ústavní i
zákonné rovině s pečlivým rozlišením veřejnoprávních a soukromoprávních předpisů a
analýzou jejich vzájemného vztahu. Rozsáhlá třetí kapitola je věnována samotné české právní
úpravě poskytování zdravotní péče nezletilým. Autorka se zabývá základními pojmy
nezletilého pacienta (včetně jeho částečné svéprávnosti a rovněž otázky rodičovské
odpovědnosti a zastoupení), poskytování zdravotní péče (včetně problematiky postupu de
lege artis) a informovaného souhlasu (včetně náležitostí poučení a samotného informovaného
souhlasu a problematiky předem vyslovených přání). Dále je přikročeno k analýze
informovaného souhlasu nezletilého pacienta, konkrétně otázkám spojeným s jeho
způsobilostí k udělení souhlasu se zákrokem a s rozhodováním za nezletilého. Diplomantka
také přibližuje případy poskytování zdravotní péče bez souhlasu, a to zejména poskytování
neodkladné péče nezletilým. Ve čtvrté kapitole autorka analyzuje vybrané problematické
aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům. Zaprvé se jedná o možné

kombinace rozporu mezi stanovisky účastníků trojstranného vztahu lékaře, rodičů nezletilého
a nezletilého. Zadruhé je pojednáno o otázce povinného očkování. Zatřetí se pak autorka
zabývá poskytování antikoncepce a interrupcí nezletilým pacientkám. Závěrečná pátá kapitola
je věnována představení německé právní úpravy materie včetně jejích problematických
aspektů a komparaci české a německé úpravy. Vhodně zvolenými přílohami práce jsou
formuláře informovaného souhlasu s hospitalizací a vybranými výkony ve FN Motol.
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi:
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila velmi solidní množství pramenů
zahrnujících právní předpisy, odbornou literaturu i judikaturu. Je nutné ocenit, že ve všech
kategoriích pramenů jsou zastoupeny také zahraniční německé zdroje. Citace jsou v práci
uváděny na správných místech a to v souladu s normou pro zpracování těchto písemností.
Ocenění zasluhuje také vysoké množství poznámek pod čarou, kterých je v práci vhodně
použito 347.
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce:
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci nezatěžují
žádné zásadní gramatické chyby, stylistické nedostatky ani přehlédnutí. S právní terminologií
diplomantka pracuje správně.
5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce:
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně
nadstandardní. Rozsahem se jedná o práci delší. Diplomantce se podařilo vypracovat kvalitní
a komplexní vhled do tématu, přičemž oceňuji také zařazení vlastních postřehů a hodnocení.
6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce:
V práci (str. 53-54) kritizujete podmínku absence trvalých následků zákroku vyžadovanou pro
možnost udělení informovaného souhlasu nezletilým. Podle jakých kritérií by dle Vašeho
názoru měly být rozlišovány relevantní trvalé následky zákroku a takové následky, které sice
jsou trvalé, ale pro svoji banální povahu by neměly být brány v potaz?
7. Závěr:
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu,
jakož i její schopnost orientovat se v zákonné úpravě, příslušné judikatuře i odborné
literatuře. Autorce se podařilo vypracovat ucelený přehled české právní úpravy materie
s reflexí vzájemného vztahu stěžejních předpisů a s komparací s německou úpravou. Z toho
důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením výborně.
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