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Posudek oponenta diplomové práce 
Jméno diplomantky: Karolína Kroupová 

Téma a rozsah práce: Poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii, 71 stran 

vlastního textu 

Datum odevzdání práce v listinné podobě 27.2. 2014 a v elektronické podobě téhož dne  

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je klasické, patří k inovativním institutům 

sociální politiky, jedná se o významný problém, který zatěžuje český sociální systém  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je vysoce náročné na teoretické znalosti, autorka tyto 

znalosti prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury a judikatury 

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce má nejen kompilační povahu, autorka též dostatečně 

analyzuje platnou právní úpravu a průběžně dochází k četným a podnětným závěrům  

- Samostatnost při zpracování tématu – téma autorka opakovaně konzultovala, stejně 

jako vlastní práci  

- Logická stavba práce – je členěna kromě úvodu a závěru do 4 kapitol. První  kapitola 

je věnována vymezení pravomocí Evropské unie v oblasti zdravotnictví, druhá 

kapitola pojednává o vývoji unijní úpravy přeshraniční zdravotní péče, v třetí kapitole 

autorka analyzuje směrnici o uplatňování práv pacientů, ve čtvrté se podrobně věnuje 

přeshraniční zdravotní péči poskytované v České republice 

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny 

- Hloubka provedené analýzy – práce spojuje teoretické poznatky z evropského práva 

a práva sociálního zabezpečení a promítá je do zkoumané problematiky. Oceňuji 

pojednání autorky o judikatuře SDEU, analýzu právních aspektů přeshraničního 

poskytování zdravotní péče v kapitole třetí a zhodnocení statistických údajů CMÚ. 
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Lze souhlasit se závěry k elektronickému zdravotnictví (str. 55 a 56 diplomové práce), 

národním příkladem je „elektronická neschopenka“, které je poskytovateli zdravotní 

péče ignorována. 

- Úprava práce – práce je standardně upravena 

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, autorka místy ignoruje terminologii, 

např. na str. 65 zmiňuje „zdravotní pojištění“ namísto „veřejného zdravotního 

pojištění“. 

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené UK v Praze, PF 

na zpracování diplomových. Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce 

ze dne 7.3.2014 neexistuje shodný dokument  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadní připomínky. 

K těm dílčím uvádím: s tvrzením autorky, že veřejnoprávní zdravotní pojišťovny je 

nutno považovat za stát (str. 61 diplomové práce), se sice ztotožňuji, autorka se však 

nezabývá právní povahou CMU (centra mezistátních úhrad). I v případě této instituce 

můžeme hovořit o jejím veřejnoprávním charakteru? K tvrzení autorky o subsidiaritě 

správního řádu (na str. 67 diplomové práce) je ovšem nutno doplnit, že ta se uzplatí 

pouze v tom rozsahu, v jakém neexistuje (ve zdravotnických předpisech) speciální 

úprava. 

    Při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila též k některému z následujících 

podnětů:  

a) Je poskytování zdravotních služeb předmětem hospodářské soutěže? 

b) podmínky neudělení (předchozího) souhlasu k poskytnutí péče na území ČR? 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

7. Navržený klasifikační stupeň – výborně či velmi dobře dle výsledku ústní obhajoby 

V Praze dne 1.4.2014 

 

JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent 


