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1. Aktuálnost (novost) tématu:

Téma možných občanskoprávních důsledků nerespektování dříve vyslovených přání při 
poskytování zdravotní péče je relativně nové, s narůstajícím důrazem na autonomii vůle 
člověka sílí důraz na respektování jeho předem vyslovené vůle. Zpracování tématu autorkou
lze proto považovat za přínosné.

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

Zvolené téma je standardně náročné na znalosti a údaje, ovšem obtížnější z hlediska volby a 
aplikace vhodné metody. Do tématu respektu k autonomii vůle a sankcí při jejím 
nerespektování se obvykle promítají i hlediska mimoprávní, především etická, morální atd., 
což klade větší nároky na vhodné pojetí a strukturování práce a v ní užitých tezí a argumentů.

3. Hodnocení práce z hlediska hlavních kritérií (splnění cíle práce, samostatnost při 
zpracování tématu, logická stavba práce, práce s literaturou / využití cizojazyčné 
literatury, včetně citací, hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu, formální 
úprava práce, jazyková a stylistická úroveň):

Autorka si klade za cíl analyzovat odpovědnost za újmu způsobenou nerespektováním dříve 
vysloveného přání, a to i v rovině nastínění některých praktických otázek. Tento cíl lze 
v zásadě považovat za splněný. Práce je zpracována samostatně, autorka představuje své 
vlastní názory a snaží se k nim nabízet argumenty, přičemž je patrné, že zvolené téma ji 
zaujalo a rozpracovala je s entusiasmem. Z hlediska metodiky překračuje prostou deskripci a 
usiluje o analýzu v rámci právního řádu. Mimoprávní hlediska – zejména etická a morální –
práce příliš podrobně nezkoumá, ale alespoň stručně je naznačuje.

Práce má logickou strukturu, v přiměřeném rozsahu představuje téma a poté se zabývá 
jednotlivými dílčími aspekty. Autorka využívá v přiměřeném rozsahu domácí literaturu, ke 
zvážení by mohlo být větší využití zahraničních zdrojů, byť v určitém rozsahu jsou použity.
Citace jsou prováděny standardním způsobem.

Hloubka provedené analýzy je adekvátní. Formální úprava práce odpovídá obvyklým 
požadavkům na diplomovou práci. Jazyková a stylistická úroveň je dobrá, nevykazuje zásadní 
nedostatky, byť některé slovní obraty nejsou zvoleny zcela šťastně (například „lékař mohl 
vesele zachraňovat život“ v pozn. pod čarou č. 60 na str. 43).

4. Případné další vyjádření k práci:
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5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Jak by měl soud v případě sporu stanovit vhodný způsob a rozsah zadostiučinění za 
nemajetkovou újmu spočívající v porušení autonomie a integrity pacienta nerespektováním 
jeho dříve vysloveného přání? Jaká konkrétní kritéria by měl brát v úvahu a jak by se měla
promítnout v jeho rozhodnutí?

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň:

Práci navrhuji hodnotit podle průběhu obhajoby „výborně“ či „velmi dobře“.

V Praze dne 8. července 2017

JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.




