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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autorka si za téma rigorózní práce zvolila téma, které lze považovat za velmi živé a aktuální, 
a to především z důvodu neustálého nárůstu případů povinného smluvního pojištění 
v České republice. S tímto nárůstem je přitom spjata řada problémů, které se postupně 
projevují v praxi. Práce má tedy vysoký teoretický i praktický potenciál. Z těchto důvodů lze 
volbu tématu u autorky ocenit.  

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

metody 
Autorkou zvolené téma vyžaduje pro odpovídající úroveň zpracování především teoretické 
znalosti z oblasti finančního práva (konkrétně z oblasti pojišťovacího práva), dále pak 
z oblasti teorie práva, práva ústavního, práva občanského a práva unijního. Lze konstatovat, 
že dostupných zdrojů měla autorka relativní dostatek. Autorka v úvodu uvádí metody, 
z nichž vychází, přičemž se jedná zejména o metodu analýzy, syntézy, komparace a 
deskripce. Uvedené metody lze vzhledem k tématu práce považovat za zcela adekvátní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna, vedle úvodu, závěru (které autorka nestandardně čísluje) a dalších běžně 
požadovaných náležitostí, do pěti kapitol, které se dále vnitřně člení. První a druhá kapitola 
jsou spíše úvodního charakteru, když pojednávají o vývoji pojištění a základních 
konceptech. Navazující dvě kapitoly jsou již meritorní povahy, když pojednávají o povinném 
smluvním pojištění v obecném slova smyslu, dále pak se zaměřením na sektor 
zdravotnictví. Poslední kapitola vhodně práci zakončuje, když pojednává o aktuálních 
trendech a úvahách de lege ferenda. Práce je tedy vhodně uspořádaná a působí přehledně. 
K formální stránce rovněž nemám podstatné připomínky. 

 
4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 
Předloženou rigorózní práci hodnotím po obsahové a věcné stránce jako poměrně 
podařenou. Z textu práce je patrné, že si autorka osvojila potřebné znalosti pro sepsání 
rigorózní práce na zvolené téma. Autorka se často snaží vnést vlastní kritický pohled na 
jednotlivé problematické otázky, což oceňuji zejména v rámci kapitoly věnované 
povinnému pojištění poskytovatelů zdravotních služeb. Kladně hodnotím analytické 
myšlení autorky, které je patrné zejména při práci s textem (a smyslem) právních předpisů 
a literaturou. Dále kladně hodnotím systematiku práce, která se zbytečně nevěnuje 
okrajovým a obecným oblastem. Jako určitou výtku uvádím místní popisnost práce, dále 
pak určitá jazyková a formální pochybení. Dále se domnívám, že rozsah práce mohl být dosti 
širší. Předloženou rigorózní práci nicméně považuji ve svém komplexu za nadprůměrnou a 
doporučuji ji k obhajobě. 



  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Mám za to, že autorka převážně naplnil cíle, které si 
v úvodu práce stanovila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Nemám důvod pochybovat o tom, že by dílo nemělo 
být původní tvorbou autorky. Systém Theses.cz 
nalezl 230 podobných dokumentů, vždy však 
s nízkou mírou podobnosti. Rozsah protokolu 
umožnil pouhou namátkovou kontrolu, při které 
bylo zjištěno, že se jedná typicky o citace právních 
předpisů. 

Logická stavba práce Z hlediska logické stavby práce nemám 
podstatnějších poznámek. Práce je vhodně 
uspořádaná a působí přehledně a vyrovnaným 
dojmem. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka využila pro zpracování práce poměrně 
široké spektrum převážně česky psaných zdrojů. 
Domnívám se, že mohlo být využito více zahraniční 
odborné literatury. Citace zpravidla odpovídají 
citační normě (zejména v rámci internetových citací 
však nejsou místy uváděny mvšechny náležitosti). 
Aparát poznámek pod čarou je na běžné úrovni 
(celkově 205 poznámek pod čarou). 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy ve vztahu k tématu 
považuji za dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je poměrně standardní a prostá 
zásadních pochybení. Z hlediska systematiky lze 
uvést, že občas autorka uvádí odkaz na literaturu za 
tečkou, jindy před tečkou. V práci je na jednom 
místě obsaženo grafické znázornění – je škoda, že do 
práce nebylo zahrnuto více podobných konceptů. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická stránka jsou na nadprůměrné 
úrovni, s určitými nedostatky tohoto druhu se 
nicméně lze v práci setkat. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

1) Jaké dopady na pojistníky/pojištěné, poškozené a pojistitele má v oblasti povinného 
smluvního pojištění nesprávné nastavení limitů pojistného plnění (viz např. str. 23)? 
Je tímto nesprávným nastavením limitů pojistného plnění naplněn smysl povinného 
smluvního pojištění? 

 
2) Jak se autorka staví k možnosti jednostranně ukončit povinné smluvní pojištění u 

smluv uzavřených podle „starého“ zákona o pojistné smlouvě (viz např. str. 32, 53)? 
 

 
 



  

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji rigorózní práci k obhajobě. 
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