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Předložená disertační práce se zabývá velmi zajímavým a vysoce aktuálním 

tématem, kterým jsou právní vztahy při poskytování zdravotní péče. Jak doktrinální, tak 

judikatorní přístup k tématu doznal od roku 1990 významných posunů v chápání 

postavení pacienta, vztahu pacient – lékař, a v neposlední řadě i uznání interdisciplinarity 

zdravotnického práva. Poskytování zdravotních služeb je navíc pod dohledem jak 

odborné, tak laické veřejnosti, a rovněž je vděčným mediálním tématem. 

Disertant se ve své práci zaměřil na aktuální otázky změny vztahu pacient - 

lékař vlivem rekodifikace soukromého práva. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, 

které se dále člení na podkapitoly. Disertant postupuje metodou výkladu od obecného 

ke zvláštnímu a provádí rovněž komparaci s dalšími právními úpravami členských 

zemí Evropské unie. V této souvislosti vysoce hodnotím, že se disertant věnuje rozboru 

německé a rakouské právní úpravy, které jsou svým pojetím mnohem bližší našemu 

chápání vztahu pacient - lékař i doktrinálním názorům, než je tomu u zemí common law. 

Disertant však nevynechává ani diskurs v této oblasti a přibližuje jak doktrínu, tak soudní 

i medicínskou praxi ve Velké Británii a Spojených státech.  

Přínos práce spatřuji v tom, že disertant vhodně propojil vztah soukromoprávní 

části zdravotnického práva, který považuje za klíčový, s veřejnoprávní úpravou, 

provedenou zákonem o zdravotnických službách, zákon č. 372/2011 Sb., (ZZS). 

Disertant se tak zařadil k té ose soudobé nauky, která považuje poskytování zdravotních 

služeb, zejména vztah pacient – lékař, za vztah primárně soukromoprávní.  

Tímto rámcem, tj. smluvním vztahem pacient – lékař, ukotvil také základy své 

disertační práce. Disertant si je nicméně vědom i toho, že soukromoprávní pojetí 

poskytování zdravotních služeb nemůže dopadat na všechny typy interakce mezi 

pacientem a lékařem, protože ZZS tento vztah za smluvní nepovažuje. Navíc se disertant 

také musel vyrovnat v průběhu zkoumání povinnosti lékaře poskytovat služby lege artis s 

tím, že jak judikatura, tak doktrína využívá možnosti vymezení toho pojmu 



prostřednictvím práva veřejného i soukromého, na což disertant správně upozorňuje. Toto 

propojení a diskurs k působení veřejného práva na soukromoprávní úpravu 

odpovědnosti za poskytování zdravotních služeb  považuji na nejzdařilejší část práce, 

která je dobře využitelná i v praxi. 

V této souvislosti oceňuji podkapitolu 3.7. – vymezení pojmu poskytování  

zdravotních služeb lege artis v českém právu, včetně diskursu ohledně clinical 

guidelines a evidence based medicine, kde disertant uvádí rovněž zahraníční právní 

názory  a judikaturu. V této části nicméně postrádám, právě v rámci soukromoprávní 

části, úvahy disertanta nad odpovědností poskytovatele zdravotních služeb za manažerské 

vedení, a tím i odpovědnost za péči řádného hospodáře v zajištění zázemí a podpory pro 

poskytování zdravotních služeb lege artis. Disertant sám zdůrazňuje, že pojem 

poskytovatel i zdravotnické zařízení, je možné použít pro fyzické i právnické osoby, a 

tyto pojmy jsou poměrně široké a často se zaměňují.  

Vztah pacient - lékař, i když je základem poskytování zdravotních služeb, je 

mnohdy již nahrazen vztahem pacient - zdravotnický pracovník - soubor poskytovatelů, 

přičemž pacient již dávno většinu osob, které se na jeho zdravotní péči podílí,  nejen že 

nezná, ale ani mnohdy netuší, kde všude se provádí rozbor či konzultace k jeho 

zdravotnímu stavu. Manažerské vedení a činnost jak vedoucích pracovníků s lékařským 

vzděláním, tak ostatních manažerů, nabývá proto na stále větším významu. 

Velmi oceňuji, že se disertant zmínil i o pojmu defenzivní medicína. V této 

souvislosti bych ráda věděla, zda disertant považuje tento problém za aktuální i v praxi 

nebo judikatuře v České republice? 

Významnou část práce tvoří kapitola pátá, která rozebírá kauzální nexus. Za 

velmi přínosnou pokládám podkapitolu 5. 5. o multikauzalitě, protože v právní praxi je 

tato otázka velmi často předmětem rozsáhlého dokazování. Oceňuji též přehledné 

shrnutí úvah disertanta v sedmé kapitole.  

Práce je doprovázena bohatou judikaturou, jak vnitrostátních, tak zahraničních 

vrcholných soudů. Svou argumentaci disertant rozvádí i na praktických případech, což z 

pohledu možného využití v pedagogické, advokátní i soudní praxi vysoce oceňuji. 

K formální stránce práce nemám zásadní připomínky. Práce je psána čtivě, 

kultivovanou češtinou, literatura je citována jak v textu, tak uvedena v seznamu 

použitých pramenů.  

Nicméně bych doporučila disertantovi v další publikační činnosti zvážit, zda je 

nezbytné, aby poznámky pod čarou byly tak rozsáhlé, že někdy zabírají třetinu celé 

stránky. Moje připomínka se konkrétně týká poznámek č. 441 až 443, kdy disertant 

doslova přepisuje text, který je dostupný prostřednictvím jím uváděného webového 

odkazu. Totéž platí např. pro poznámky na str. 154 a 155. Na straně 156 v poznámce č. 

446 disertant polemizuje velmi zajímavě s názorem Ústavního soudu, a proto zcela 

nechápu, proč tento diskurs nezařadil přímo do textu práce.  

Uživatelsky komfortní je rovněž seznam zkratek. Postrádám však seznam 

použitých právních předpisů, a rovněž by bylo vhodné pro čtenáře, neznalého zcela 

možností vyhledávání obsáhlé judikatury Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního 

soudu, uvést odkazy na jejich webové vyhledavače. 



Disertant náleží ke generaci, která reprezentuje moderní právní přístupy k 

medicínskému právu. Práce je původní a nová v rámci komplexního pohledu a 

propojení soukromoprávní a veřejnoprávní materie v oblasti újmy na zdraví. 

Doporučila bych disertantovi, aby se při dalším rozvoji tohoto tématu vice zaměřil na 

některá díla medicínského práva v oblasti práva veřejného; mohlo by to jeho myšlenky 

nasměrovat k dalšímu zajímavému pojetí pojednávané problematiky.  

Při obhajobě doporučuji diskutovat o uvedených otázkách manažerského 

vedení a odpovědnosti za postup lege artis. Dále by mě zajímalo, zda disertant považuje 

právo na zdraví za samostatné právo, chráněné ústavním pořádkem České republiky? 

Další otázku jsem uvedla v textu posudku. 

 

Závěr: Disertant prokázal schopnost vlastní vědecké práce a právní argumentace, 

analýzy a syntézy, jak na základě doktrinálních názorů a judikatury, tak 

praktických příkladů. Předloženou práci proto doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 
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