
Posudek vedoucího diplomové práce na práci

Veroniky Černé

zpracovanou na téma „Health Care in the United States of America“

Diplomová práce byla odevzdána dne 1.září 2010. Předložená práce o celkovém 

rozsahu 164 stran je členěna kromě úvodu a závěru do šesti kapitol. První kapitola představuje 

úvod do problematiky veřejného zdravotního pojištění USA, kapitola druhá pojednává o 

právní úpravě, kapitola třetí je věnována plánům pojištění, kapitola čtvrtá analyzuje soukromé 

zdravotní pojištění, kapitola pátá veřejné zdravotní pojištění a poslední, šestá kapitola se 

zabývá reformou zdravotního pojištění z roku 2010.

Autorka v předložené diplomové práci řádně citovala z použité odborné literatury a 

judikatury.

Předložená práce je zpracována pečlivě, množství pravopisných chyb je minimální. Ze 

systematického hlediska považuji práci za vyváženou. Po obecném úvodu do problematiky 

zdravotního pojištění následuje podrobná analýza právní úpravy, pojednání o pojistných 

vztazích a návrhy na zlepšení stávající právní úpravy. Analýzu reformy americké práva 

veřejného zdravotního pojištění, péče o zdraví a soukromého smluvního zdravotního pojištění 

považuji za zvlášť vhodné jako téma diplomové práce, protože odborných prací je v Evropě 

stále málo. Popsání a analýza reformy je prvním krokem k vytvoření inspiračního zdroje pro 

českého zákonodárce. Navzdory odlišnosti amerického přístupu k péči o zdraví nelze tento 

systém při komparativních pracích opominout vzhledem k významu USA pro Evropu a 

Českou republiku zvláště. Dále bych chtěl vyzdvihnout, že autorka pojednala o tématu práce 

v cizím jazyce – AJ, což jen dále zvýšilo obtížnost zpracování předkládané diplomové práce.

V práci jsem nenalezl závažnější věcné chyby. Kladně hodnotím práci s originálními 

prameny a snahu důsledně analyzovat americkou právní úpravu, a to včetně názorů v odborné 

literatuře. Z hlediska komparatistického je velmi přínosný oddíl 6.2. diplomové práce (str. 

116) a závěr práce. Podnětné je pojednání o podvodu v oddíle 2.2.2. diplomové práce (str. 41) 

a špatné zdravotní péči (oddíl 2.2.1., str. 32).



Předložená diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. Předběžně navrhuji hodnotit předloženou diplomovou práci 

známkou výborně.

Během obhajoby by se měla diplomantka zaměřit na odpověď na následující otázky:

a) Zhodnocení amerického systému veřejného zdravotního pojištění

b) Náměty pro českou reformu veřejného zdravotního pojištění

V Praze dne 15. září 2010

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

                                                                                                              vedoucí diplomové práce




