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Práce má celkem 113 stránek textu, z toho je 44 stránek teoretické části a 68 stránek 
má část experimentální. Text práce je vhodně doplněn tabulkami a grafy. 

Práce je psána přehledně a čitelně. 
Cílem disertační práce bylo navržení optimálního uspořádání lékařské posudkové 

služby sociálního zabezpečení. Dovoluji si připomenout, že zadaný cíl je odvážný a to nejen 
z hlediska dlouhodobých potřeb systému sociální ochrany a dostupného personálního 
zabezpečení oboru, ale systémem protékají velké finanční zdroje. cílem proto bylo zhodnotit 
možnosti transformace posudkové služby sociálního zabezpečení i s potřebnou ekonomickou 
efektivitou. 

V části teoretické autor připomíná především význam lékařské posudkové služby 
v systému sociálního zabezpečení a správně upozorňuje na význam činnosti z pohledu 
medicínského, sociálního, pracovně-právního a ekonomického. je významnou součástí 
sociální politiky státu. 

Zhodnocuje také dosavadní činnost posudkových komisí a kompetencí okresních 
správ sociálního zabezpečení i České správy sociálního zabezpečení. Hodnotí také personální 
zabezpečení tj. posudkových lékařů včetně jejich důvodů proč ve službě pracují a jak jsou ve 
své pracovní činnosti spokojení. 

V části experimentální, která vychází z dotazníkových šetření. Hodnotí mimo jiné 
dopad činnosti LPS do ekonomiky státu, protože roční finanční vyjádření představuje cca 100 
miliard korun. 

Ze závěrů šetření vyplývá, že je potřebné změnit vnímání posudkového lékařství jako 
oboru, tak i přístupy prakticky všech lékařských odborností k oboru. Změny musí vést ke 
zkvalitnění posudků, posílit jistoty posuzovaných a to se musí také projevit ve výdajích na 
vyplácené dávky. 

Autor ve svých šetřeních došel mimo jiné také k závěru, že stávající personální zdroje 
LPS jsou dostačující pro transformaci lékařské posudkové služby. 

Autor dále navrhuje konkrétní postupy pro reorganizaci LPS, což považuji za 
přínosné. 

Celkově z celé disertační práce je znát, že autor je velmi dobrým znalcem 
problematiky a je mu zřejmé o co jde, že nejde jen o teoretické rozjímání. 

 
Připomínky: 
Upozorňuji na nesoulad mezi obsahem a konkrétními stránkami kapitol např.: kapitola 

9 Projektové návrhy nového organizačního uspořádání lékařské posudkové služby je v obsahu 
uváděna na str. 38, ale v textu je tato kapitola až na str. 42. 

Závěr: Disertační práci autora MUDr. Bc. Rostislava Čevely doporučuji k obhajobě a 
k udělaní titulu PhD. 

Otázka k obhajobě: 
Prosím o zhodnocení věkového složení lékařů posudkové služby sociálního 

zabezpečení vzhledem k navrhovaným změnám. 
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