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Eva Kalvodová si téma této práce zvolila zcela samostatně. Oceňuji, že rozpoznala význam 

tohoto tématu a problémů s ním spojených. Mým úkolem bylo jí přiblížit úroveň souvisejícího 

teoretického poznání a diskutovat s ní jednotlivé kroky. Z pohledu vedoucího práce 

konstatuji, že Eva Kalvodová je schopna samostatné tvůrčí práce, ke které jí stačí i jenom 

náznaky některých myšlenek. Oceňuji její schopnost tvorby hezkých schémat, jimiž dokáže 

vyjádřit řadu podstatných vztahů a myšlenek. Její myšlení se vyznačuje  poměrně značnou 

mírou logiky, detekuje podstatné vztahy a dokáže je interpretovat. 

 

V této práci se jí v časové tísni nedostal optimální prostor pro důkladnější formulace závěrů, 

které předtím nicméně  dokázala poměrně úspěšně  formulovat v části, označené jako diskuse. 

V závěrech však odpovídá na podstatnou otázku, kterou jsou důsledky volby mezi dvě 

zkoumanými alternativami organizačně právního uspořádání veřejného zdravotního pojištění 

v ČR. Řešit takové téma není jednoduché v ČR ani pro celou řadu právníků, legislativců, čí 

jiných tvůrců zdravotní politiky. Příčiny spočívají ve 40 letech přetržené tradice duálního 

přístupu k právu veřejnému a soukromému. Mezitím však došlo také k vývoji poznatků 

v oblasti teorie organizace, řízení a správy korporací. Propojení těchto disciplín je nutnou 

podmínkou pro nalezení východisek a potřebnou argumentační úroveň. To vše se Evě 

Kalvodové v této práci podařilo zvládnout. V průběhu práce  musela zvládnout  poměrně 

objemný rozsah literatury, kterému do potřebné hloubky porozuměla a dokázala tvůrčím 

způsobem zpracovat. 

 

Z mého pohledu tedy odhlížím od event. slabšího místa práce - závěrů. Oceňuji naopak 

schopnost reflektovat kontext tvorby práva a to jak historický, tak i aktuální. Z toho důvodu 
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navrhuji práci hodnotit jako výbornou.  Zdůvodňuji můj návrh poznatkovým posunem práce. 

Tato práce je využitelná a podnětná pro řadu dalších zájemců. 

 

MUDr. Petr Háva, CSc. 

21.1.2010  
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