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Diplomantka si ke zpracování své diplomové práce zvolila velmi zajímavé téma, jež doposud 
není v české odborné literatuře dostatečně zpracováno, pokud se o něm diskutuje, pak spíše na 
úrovni politické, než věcné či právní. 

Předložená práce o bezmála 130 stranách vlastního textu je doplněna rozsáhlým přehledem 
použité literatury, jakož i obsáhlým abstraktem v českém jazyce, jelikož je práce zpracována 
v angličtině. Systematicky je pak práce členěna do šesti kapitol. 

Ve své práci se autorka poměrně úspěšně pokusila zmapovat velmi složitou právní úpravu i 
věcnou situaci v oblasti zdravotní péče v USA. Práce pojednává o základních principech i 
historických kořenech, zároveň podrobně mapuje velmi složitý systém tvořený různými 
složkami a systémy zdravotního pojištění. Autorka ve své práci vede rovněž několik 
zajímavých diskusí, např. na téma veřejného a soukromého pojištění, plurality systémů, resp. 
zdravotních plánů, nebo i problematiky zneužívání systému zdravotního pojištění. Autorka 
v práci rovněž do určité míry porovnává systém v ČR a v USA, přičemž se nicméně drží 
logického závěru vytknutého před závorku, že totiž nelze porovnávat neporovnatelné. 
V závěru své práce nicméně vyzdvihuje alespoň některé prvky amerického systému, jež by 
mohly být použity při české reformě zdravotnictví. 

Předložená diplomová práce pracuje se značným množstvím odborné literatury, i když je 
většina citována coby internetový zdroj. Autorka prokázala velký zájem o zkoumanou 
problematiku, jakož i svou schopnost se v této zorientovat, ač to není příliš snadné. 

K práci nemám závažnějších výhrad a konstatuji, že předložená diplomová práce je 
zpracována nadstandardně a autorka by měla dle mého názoru uvažovat o zpracování 
rigorózní práce. 

Při obhajobě by se diplomantka mohla blíže vyjádřit ke vztahu soukromého a veřejného 
systému zdravotního pojištění, jakož i k otázce uplatnitelnosti plurality zdravotních plánů 
v ČR. 

V Praze, 15.9.2010

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
    vedoucí diplomové práce
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