
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Jana Kunstýřová 

Téma práce: Dříve vyslovená přání v oblasti intenzivní medicíny a paliativní 
péče 

Rozsah práce: 72 stran vlastního textu 

Datum odevzdání 
práce: 

11.4.2017 (el.podoba), 12.4.2017 (tištěná podoba) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Dříve vyslovená přání sama o sobě představují relativně nový institut v českém právu, 
přičemž kontext, v němž se jimi zabývá autorka v práci, je dosud v české odborné 
literatuře zpracován jen v omezeném rozsahu. Autorka se navíc zdařile vyrovnává i 
s nově vzniklou dvojkolejností právní úpravy (dříve vyslovená přání dle zákona o 
zdravotních službách v. předběžná prohlášení dle občanského zákoníku). Vzhledem 
k probíhajícím diskusím  o potřebě dostupné kvalitní paliativní péče (diskuse nad 
novou právní úpravou hospicové péče ad.) lze téma považovat za mimořádně aktuální. 

 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
Zpracování tématu vyžaduje multidisciplinární přístup, tj. nejen znalosti  platného práva 
(zejména občanského, ústavního, trestního), nýbrž i alespoň základní orientaci 
v medicínských otázkách, jež je nutné si klást v závěru života pacienta. Autorka při své 
práci vycházela z velkého množství zahraniční odborné literatury a dostupné literatury 
domácí, s těmito zdroji pracuje samostatně a je schopna i kritické analýzy. Z práce je 
zřejmé, že medicínské aspekty konzultovala s lékaři z praxe; autorka prokazuje 
skutečný vhled do problematiky.  
 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Vedle úvodu a závěru je práce logicky členěna do 3 velkých kapitol (Zakotvení institutu 
dříve vysloveného přání v právním řádu České republiky, Odraz institutu dříve 
vysloveného přání v intenzivní medicíně a paliativní péči, Limitace péče, dříve 
vyslovená přání a právní odpovědnost lékaře), v rámci nichž autorka vždy postupuje od 
obecného výkladu k řešení konkrétních právních otázek, jež se s tématem pojí. 
 
 

 
4. Vyjádření k práci 

Práci hodnotím jako zdařilou – představuje robustní analýzu (mnohdy nejednoznačné) 
právní úpravy dopadající na rozhodování o další péči v závěru života pacienta, kdy 
dříve vyslovená přání představují vedle zástupného rozhodování a léčení tzv. bez 
souhlasu jednu z možností, jež právo nabízí. Autorka dříve vyslovená přání vykládá 
právě v tomto širokém kontextu a zaměřuje se zejména na oblast paliativní medicíny a 
medicíny intenzivní, v níž respekt k dříve vysloveným přáním pacientům umožňuje 
nastavit adekvátně úroveň/intenzitu poskytované zdravotní péče. V tomto smyslu má 
práce i nepochybný praktický význam. Lze shrnout, že práci považuji za velmi kvalitní 
příspěvek do odborné diskuse. 
 
 
 



5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce 1 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

1 

Logická stavba práce 1 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

1 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

1 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

1 

Jazyková a stylistická úroveň 1 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jaké jsou Vaše návrhy de lege ferenda? 
 
 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň 1 (výborně) 
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