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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomant si zvolil nadmíru aktuální a zajímavé téma. Problematika autonomie vůle pacientky 
v souvislosti s porodem, zejména pak některé kontroverzní otázky v čele s debatou o 
přípustnosti porodů v domácím prostředí, představuje jedno z nejdiskutovanějších témat 
současného českého zdravotnického práva a etiky. Diplomant prokázal znalost zákonné 
úpravy, jako i schopnost orientace v odborných textech a judikatuře. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (96 stran včetně úvodu a závěru) je celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura je 
výsostně logická. Jednotlivé pasáže práce na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je 
v souladu s klasickými doktrinálními přístupy. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které se dále 
člení do jedné až tří úrovní podkapitol. V kapitole první (která je v práci označena jako druhá, 
neboť číslování začíná obsahem) diplomant analyzuje právní úpravu obecného vztahu mezi 
lékařem a pacientem. Na problém nahlíží nejprve z hlediska veřejného práva (se zvláštním 
zřetelem na Úmluvu o biomedicíně a zákon o zdravotních službách) a poté z perspektivy práva 
soukromého, kdy v daném kontextu představuje vymezení základních osobnostních práv a 
smlouvu o péči o zdraví. Ve druhé kapitole se autor zabývá právní povahou porodního plánu 
jako informovaného souhlasu, resp. nesouhlasu, či dříve vysloveného přání. Ve vztahu ke 
každému z těchto institutů autor analyzuje vliv jeho znaků a právní úpravy na právní povahu a 
aplikovatelnost porodního plánu. Třetí kapitola je věnována mezím autonomie vůle pacientky 
při porodu. Autor nejprve představuje obecné meze zásahů do osobní integrity. Poté 
přikračuje k analýze specifických mezí autonomie vůle rodičky z důvodu ochrany dítěte. V této 
souvislosti se diplomant věnuje závažným otázkám práva na život a jeho ochrany před 
narozením včetně ochrany života a zdraví dítěte při porodu. Autor dále rozebírá související 
možnosti omezení práv pacientky v zájmu ochrany života a zdraví dítěte a možnosti provedení 
zákroku bez informovaného souhlasu pacienty za tímto účelem. Zvláštní podkapitola je 
věnována problematice domácích porodů včetně autorova vlastního doporučení de lege 
ferenda. Diplomant se dále zabývá otázkou autonomie vůle pacientky po porodu, kdy je třeba 
již hovořit o rodičovské odpovědnosti. V tomto kontextu se autor věnuje problematice 



okamžiku vzniku života z pohledu práva a následně mj. sporným otázkám omezení autonomie 
vůle matky, hospitalizace rodičky a dítěte po porodu či převozu novorozence do 
zdravotnického zařízení bez souhlasu zákonných zástupců. Čtvrtá kapitola se zabývá pojmem 
lex artis ve smyslu základní podmínky poskytování zdravotních služeb a současně mezí 
autonomie vůle pacienta. Diplomant nejprve vymezuje uvedený pojem, následně zkoumá vliv 
povinnosti postupu de lege artis stricto sensu a largo sensu na pacientovu autonomii vůle 
obecně a konečně se zabývá důsledky této povinnosti zdravotnických pracovníků pro 
autonomii vůle rodičky. Závěrečná pátá kapitola představuje právní následky vzniku újmy na 
právech pacientky v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb při porodu, přičemž autor 
rozlišuje odpovědnost smluvní a mimosmluvní.  
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomant při zpracování diplomové práce využil solidního množství pramenů zahrnujících 
právní předpisy, odbornou literaturu i judikaturu. Poněkud zarážející může být skutečnost, že 
některé prameny zařazené v seznamu zdrojů nejsou v práci nikde citovány (zejména se jedná 
o odborné články a zahraniční zdroje). Autor na přímou otázku situaci vysvětlil s tím, že 
předmětné práce využil při studiu problematiky, avšak při samotném psaní finální podoby 
práce nebylo jejich citování vhodné. Nutno říci, že se nejedná o zcela korektní přístup, na 
druhou stranu však považuji diplomantovo vysvětlení za přípustné a dostačující. Citace, které 
autor do práce zařadil, uvádí na správných místech a činí tak v souladu s normou pro 
zpracování těchto písemností. Ocenění zasluhuje také vysoké množství poznámek pod čarou, 
kterých je v práci vhodně použito 229. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci nezatěžují 
zásadní gramatické chyby ani stylistické nedostatky. S právní terminologií diplomant pracuje 
správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce standardní až nadstandardní a splňuje požadavky na práci tohoto 
stupně. Rozsahem se jedná o práci delší. Diplomant vypracoval kvalitní a poměrně komplexní 
přehled problematiky, přičemž zdařile zahrnul analytický přístup k materii i vlastní kritické 
hodnocení stávající právní úpravy. Ačkoliv by v práci mohla být zahrnuta komparace 
s některou zahraniční právní úpravou, vzhledem k povaze práce to nelze považovat za 
významnější nedostatek. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
V práci (str. 70-71) doporučujete přijetí komplexnější právní úpravy domácích porodů, která 
vymezí podmínky jejich provádění za účasti zdravotnických pracovníků v případě 
nízkorizikových těhotenství. Přibližte prosím blíže znaky právní úpravy, která by se Vám jevila 
vhodná, a odůvodněte je. 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantovu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jakož i jeho schopnost orientovat se v zákonné úpravě, příslušné judikatuře a odborné 
literatuře. Autor zdařile popisuje a analyzuje platnou právní úpravu a zčásti také právní úpravu 
dřívější. Velmi oceňuji kritický přístup k tématu, kdy autor dochází k vlastním argumentačně 



podloženým hodnocením materie. Jedná se o kvalitní práci, a to i přes absenci komparativní 
složky, necitování zahraničních zdrojů v textu a výše uvedeného problému s prameny, který 
však diplomant přípustně vysvětlil. Z toho důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s 
předběžným hodnocením výrobně výborně nebo velmi dobře. 
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