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Posudek diplomové práce
Veronika Rešlová
„Konkurence pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění České republiky“

Oponentka: Mgr. Irena Karlová

Studentka Veronika Rešlová odevzdala diplomovou práci na téma „Konkurence 
pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění České republiky“. Práce má rozsah 
162 stran a je rozčleněna do 5 kapitol a závěru.

Po úvodu následují kapitoly věnující se vymezení cílů práce, výzkumným otázkám a 
metodologii a datům. Poté se studentka obsáhle zabývá teoretickými východisky (tržní 
mechanismy, zdravotnické systémy a jejich hodnocení, systémy financování zdravotní péče, 
transformace společnosti, a hodnocení zdraví). Ve 4. kapitole analyzuje pluralitní systém 
veřejného zdravotního pojištění v ČR z hlediska historického, vývoje právního rámce a 
identifikuje hlavní aktéry. V poslední kapitole analyzuje model pluralitního systému pomocí 
nástrojů konkurence. Práce končí závěrem, souhrnem a summary, 8 přílohami, seznamem
grafů, schémat, tabulek, zkratek, příloh, a bohatým seznamu zdrojů. Autorka prokazuje 
hlubokou zainteresovanost v problematice a znalost tématu. V práci zpracovala značné 
množství různorodých materiálů.

Poznámky k práci:

Čtenář práce se ještě nestihne nadechnout a už obsáhlým úvodem autorka ihned nadšeně
skáče po hlavě do hloubky problematiky - úvod se tedy stal spíše určitým vymezením 
problému, ačkoli by měl být více obecného charakteru. Zde studentka mohla zaujmout čtenáře 
např. vysvětlením osobní motivace k tématu (etc.), neboť si myslím, že se v oboru již déle 
angažuje.

V kapitole 2.1 autorka srozumitelně formuluje odpovídající cíle práce i explicitní výzkumné
otázek. Kapitolu Metody a data by bylo dobré ještě poněkud doladit a dopracovat. Zvláště by 
bylo dobré vysvětlit, jak autorka myslela výrok: (s. 19) „Empirická část se zaměřuje na 
teoretické poznatky.“. Měla by snad tento výrok poněkud objasňovat v pozdější kapitole
nepříliš šťastně formulovaná věta: (s. 25) „Teoretické poznatky jsou souborem pro 
empirickou část.“?

Teoretická část
3. kapitolu uvádí autorka pečlivě zpracovaným konceptuálním modelem problému (s.21), 

který pomáhá porozumět struktuře kapitoly (i zde by však autorka neměla zapomínat uvést 
pod schématem jeho zdroj – tedy předpokládám ji samou). Kapitola je tak rozdělena do 
5 tématických bloků. Studentka v této kapitole pečlivě rozpracovává teoretická východiska, 
ale dle mého názoru je v některých případech zpracování velmi široké a zbytečně rozsáhlé
(celkově má 3.kapitola 40stran). Prokazuje tak sice hlubokou znalost tématu a souvisejících 
teoretických východisek (především v kap. 3.1), ale cílem diplomové práce není učebnicové 
představení jednotlivých složek konceptuální mapy (co je to marketing, konkurence, aj.) 
s pouze drobnými příklady z oboru zdravotní politiky (velmi trefně je však využita Stiglitzova 
tabulka rozdílů mezi zdravotnickým trhem a standardním trhem s dokonalou konkurencí).

Za obecně velmi přínosnou považuji kapitolu 3.2, kde studentka shrnuje problematiku
hodnocení zdravotnických systémů. Kapitola 3.3 Systémy financování zdravotní péče je 
velmi pěkně zpracována, mohla by sloužit jako podkladový materiál pro studenty zdravotní 
politiky. Poněkud překvapující je kapitola 3.3.3, která se zabývá řízenou péčí v USA.
Studentka rozebírá její principy a fungování v USA, z textu však není zcela jasné, proč zde o 
tomto tématu mluví.
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Empirická část
Ve 4. kap „Zhodnocení pluralitního systému v ČR“ nejprve analyzuje historický vývoj 

zdravotnického systému v ČR i jeho právního rámce. Jako velmi přínosnou oceňuji 
morfologickou analýzu vývoje právních norem veřejného zdravotního pojištění v ČR (v letech 
1990 -2008) (s.74-75), z čehož vychází opět pečlivá následná diskuse jednotlivých časových
údobí, a dále analýzu vývoje §4 zákona č.280/1992 (s. 80-81). Dále se zabývá rolí státní 
správy a zdravotních pojišťoven, jejichž problematiku – stejně jako v následující 5.kapitole -
předkládá velmi zasvěceně. Vhodně analyzuje také postavení jednotlivých aktérů.

Poslední číslovaná kapitola (kap.5) je vyvrcholením práce, kde studentka přesvědčuje o 
tom, že s tématem pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění v ČR je podrobně 
obeznámena. Pro toho, kdo se v problematice příliš neorientuje, může však být kapitola 
poněkud náročná k uchopení. Může mu k tomu ale pomoci přehledná tabulka s modelem 
pluralitního systému (s.102), která objasňuje strukturu kapitoly (opět zde chybí zdroj, 
předpokládám, že je jím opět sama autorka). Kapitola pečlivě analyzuje postavení a vývoj 
zdravotních pojišťoven u nás, počty jejich pojištěnců i ekonomické faktory, které ovlivňují 
jejich rozhodování a které jsou základem pro využívání - v práci podrobně analyzovaných -
konkurenčních nástrojů, jež by měly vést k efektivitě ve zdravotnickém systému.

Závěr obsahuje stručné zodpovězení vytyčených cílů a položených výzkumných otázek, 
(podrobně rozvedeno v předchozích 2 kapitolách) a nastínění možných řešení. Možná by bylo 
dobré u každé stručné odpovědi v závěru uvést subkapitolu, kde se daným cílem či otázkou 
autorka podrobněji zabývá, ale to už je jen můj drobný návrh pro budoucí práce.

Jak již bylo výše uvedeno, v práci jsou jednotlivá témata rozvedena dosti široce, pro 
případnou publikaci či další prezentaci tématu by bylo vhodnější celý text „zhutnit“ a vybrat 
jen opravdu ta nejrelevantnější subtémata.

Autorka pracovala s přiměřenou šíří české i zahraniční odborné literatury, bohatými zdroji 
dat a využila i příslušné právní předpisy a dokumenty ministerstev. Používá správný citační 
formát, nicméně uvedení zdroje v obvyklé formě používá pouze při přímé citaci autora. Pokud 
vychází obecně z nějakých autorů, píše pouze „...jak uvádí ve své knize Swift…“ „…Arrow 
popsal ve svém článku…“. To považuji za chybu, dle mého názoru by zde měl být uveden 
standardizovaný citační odkaz na konkrétní literaturu uvedenou v seznamu. V seznamu 
literatury dochází k nekoherentnosti v citačním formátu (formát křestních jmen vs. zkratek 
autorů).

Pro svůj velký rozsah je práce čtenáři méně přístupná, nicméně jazykové zpracování je 
dobré. Autorka disponuje dobrou jazykovou úrovní - až na výjimky (např. na str. 22 dole se 
zdá, jako by šlo o německou stavbu vět, jen v českém jazyce), v práci se však vyskytuje ne 
zcela zanedbatelné množství gramatických chyb a překlepů (jako perličku uvádím překlep 
„…[Bismarckova] politika byla zaměřena na oslavení sociální demokracie…“). Práci 
nápaditě oživují netradiční citáty - z pohádky o chytré horákyni a trefnou bajkou „O včelách: 
aneb soukromé neřesti, obecný prospěch“ (s 162, Příloha 8), které téma jemně dokreslují. Po 
grafické stránce je práce velmi pěkně vypracována. 

Práce má výše načrtnuté dílčí nedostatky, celkově však tvoří harmonický celek vypovídající 
o problémech a otázkách konkurence v systému zdravotního pojištění v ČR. Proto doporučuji 
práci k obhajobě a navrhuji hodnocení dvojku.

Mgr. Irena Karlová
17.6.2010




