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1. Aktuálnost (novost) tématu
Téma je velmi aktuální, neboť změny v legislativě, zejména nový občanský zákoník,
zákon č. 89/2012, a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon č. 418/2011
Sb., přinášejí kvalitativně jiný pohled na postavení a odpovědnost jak zdravotnických
pracovníků, poskytovatele, tak pacienta.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma je náročné rovněž s ohledem na to, že bylo nutné pracovat s relativně novými
právními předpisy, které dosud nejsou ani právní praxí, ani doktrínou dostatečně
zpracovány. Diplomantka se s uvedenými problémy dobře vyrovnala, aniž narušila hlavní
koncepci a cíl práce - rozbor trestně právní problematiky odpovědnosti zdravotnického
pracovníka ve vztahu k předem vyjádřené vůli pacienta.
3. Vyjádření k práci
Oceňuji, že diplomantka zapracovává zahraniční právní úpravu a vyjadřuje své vlastní
názory. Na základě bohatě zvolené judikatury a praktických příkladů diplomantka
prokazuje schopnost právní analýzy i argumentace.
4. Formální a systematické členění práce
Struktura práce je přehledná a napomáhá výborně k pochopení diplomantčina postupu
metodou výkladu od obecného ke zvláštnímu s využitím metody historického výkladu a

komparace. K přehlednosti přispívá též pečlivé členění obsahu práce do jednotlivých
kapitol a podkapitol.
5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování tématu včetně
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství

Logická stavba práce

Cíl práce byl splněn
Diplomantka pracovala samostatně, s
vedoucí práce pravidelně konzultovala,
podněty přijímala a v práci reflektovala.
Práce je velmi původní. Viz výsledek anti
plagiátorské kontroly.
Práce je vystavěna logicky od obecného ke
zvláštnímu. Viz sub 4.

Práce se zdroji (využití cizojazyčných
zdrojů) včetně citací

Literatura, včetně zahraniční, i další zdroje
jsou citovány jak v seznamu pramenů, tak v
textu.

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu
k tématu)

Diplomantka využitím standardních metod
interpretace práva a komparací
zahraničních právních úprav provádí
podrobnou analýzu pojednávaného tématu.

Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Úprava práce je standardní.

Jazyková a stylistická úroveň

Práce je psána kultivovanou češtinou,
čtivým způsobem; odborné pojmy jsou
používány vhodně.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Zajímal by mě názor diplomantky, zda zdravotnické právo by mělo být samostatným
právním, vědeckým i pedagogickým oborem - viz úvodní partie o zdravotnickém právu.
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Práci k obhajobě doporučuji

Navržený klasifikační stupeň

Výborně, v závislosti na prezentaci práce
u obhajoby

V Praze dne 7. května 2018
Olga Sovová
vedoucí diplomové práce

