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Práce se zabývá dlouhodobou udržitelností systému veřejného zdravotnictví, což je jedno 
z dominantních témat této oblasti ve všech vyspělých zemích. Jedná se ovšem o téma, na které zatím 
žádná země nenalezla úspěšný recept. Nelze od studentky reálně očekávat, že problém, kterému 
svou práci věnuje, vyřeší. 
Na přečtení práce jsem se těšil a bohužel musím přiznat, že mě zklamalo, že práce je po obsahové 
stránce velmi plytká. Většina jejího rozsahu se nezabývá zvolenou problematikou a je složena 
z popisu českého systému veřejného zdravotnictví. Mnohdy jsou celé strany věnovány pouze přepisu 
platné legislativy (například popis způsobu a výše platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění). 
Žádná oblast při tom není popsána tak podrobně, aby bylo možné ji do detailu pochopit bez nutnosti 
studia dalších pramenů. Celá práce tak poněkud působí dojmem snahy pojmout české zdravotnictví 
„od Šumavy k Tatrám“. 
Po věcné stránce je popis systému v pořádku, jen zkrátka nedostatečný (což je pochopitelné, když se 
práce má věnovat něčemu jinému, nicméně po tom nechápu, proč je v této práci popisu systému 
věnován tak obrovský prostor). Jako jeden příklad za všechny bych uvedl popis financování 
zdravotních pojišťoven. Čtenář se dozví, že mámě v České republice několik veřejných zdravotních 
pojišťoven a dozví se, že je jim placeno zdravotní pojištění. Téměř bez povšimnutí ovšem zůstane celý 
systém přerozdělování pojistného, jeho silné a slabé stránky (kvalita predikce budoucích nákladů, 
mimořádné přerozdělování nákladů na nákladné pojištěnce, nedostatky v reportingu počtu pojištěnců 
a dodatečné korekce a podobně), ačkoli právě z něj plynou prostředky zdravotních pojišťoven. 
Závěrem navíc autorka uvede, že máme pojišťovny, které mají „ryze soukromý charakter“ (viz str. 6). 
To je naprostá desinterpretace podstaty českých zdravotních pojišťoven, které jsou ze své povahy 
veřejné. Doporučoval bych autorce prostudovat si, jak mohou pojišťovny vznikat, jaká jsou pravidla 
pro jejich hospodaření a jakým způsobem funguje jejich řízení (složení správních a dozorčích rad, 
volba ředitelů). 
Popis systému Švýcarska, Nizozemí a Německa, je sice poměrně uceleným exkurzem do systémů 
zdravotního pojištění v těchto zemích, nicméně bych uvítal, kdyby autorka uvedla jako inspiraci i jiné 
země. Popis těchto tří systémů v nedávné době ve studii pro VZP zpracoval Health Policy Institut1. 
Poněkud mě překvapuje, že autorka nemá tento pramen uvedený v literatuře, ze které čerpá, jelikož i 
její řešení nominálního pojistného pro Českou republiku v poslední části práce je velmi podobné tomu, 
které je v tomto prameni uvedeno. Po věcné stránce autorka nepřichází s ničím novým. 
Závěrem zbývá se vyjádřit ke klíčové kapitole zabývající se zavedením nominálního pojistného. 
V první řadě bych navrhoval změnit název samotné práce, jelikož de facto neřeší obecně problém 
udržitelnosti financování zdravotnictví, ale ve svém závěru navrhuje jeden scénář zavedení 
nominálního pojistného pro Českou republiku. Mechanizmus je navržen jako sociálně únosný, když 
skupinám obyvatel s nízkými příjmy by byly náklady kompenzovány z prostředků, které dnes vydává 
stát na platbu pojistného za státní pojištěnce. Tento koncept není ničím nový a byl uvažován na 
Ministerstvu zdravotnictví již před několika lety. V České republice byl i písemně rozpracován, viz 
pramen, který uvádím výše. 
Nejvíce mě ovšem zaráží práce s číselnými údaji. Autorka na straně 66 uvádí, že výdaje na 
zdravotnictví převyšují příjmy o 53,16 mld. Kč. Překvapuje mě, že se nad tímto číslem nijak 
nepozastavuje. I v závěru na straně 74 uvádí, že po zavedené nominálního pojistného pro rok 2012 
v navrhované výši by deficit systému byl stále 21,651 mld. Kč. Na tomto místě začínám pochybovat, 
jestli se autorka nad svými výstupy vůbec snažila zamyslet a uvést je do kontextu reality. Jak by 

                                                 
1 Popis existujících systémů nominálního pojistného a návrh řešení pro Českou republiku z 21. 
12. 2012, 
http://www.hpi.sk/cdata/Documents/Popis_existujicich_systemu_nominalniho_pojisteni_a_navrh_rese
ni_pro_Ceskou_republiku_2013.pdf 
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vypadalo české zdravotnictví, kdyby při rozpočtu cca 230 mld. Kč na rok generovalo deficity ve výši 
desítek miliard ročně?! Copak toto může být, bez jakéhokoli komentáře, smysluplný výstup diplomové 
práce na univerzitě? 
Abych uvedl tuto nesrovnalost na pravou míru, autorka na straně příjmů systému počítá ze zdroji 
z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, ale výdaje systému uvádí z materiálu Evropské komise. 
V těchto výdajích jsou ovšem započteny veškeré výdaje v České republice, které mají něco 
společného se zdravím. Jsou v nich tedy i veškeré poplatky u lékaře, doplatky na léky, výdaje 
domácností na doplňky jako vitamíny, náplasti, dioptrické brýle, zubní pastu a další položky, které 
Český statistický úřad dle své metodiky (k dispozici na jeho stránkách) zahrnuje do výdajů populace 
na zdraví. Tyto položky jsou financovány obyvateli přímo a často vůbec nesouvisí se zdravotnictvím 
jako veřejnou službou (asi nechceme z veřejného zdravotnictví financovat zubní kartáčky). 
Skutečnost, že si takto základní informaci autorka nezjistila, ačkoli o ní opírá finální výstup své práce, 
považuji za obtížně omluvitelnou. 
Celkově považuji práci za velmi slabou. Doporučuji ji sice k obhajobě, nicméně doporučuji komisi 
během obhajoby důkladně prověřit autorčinu znalost problematiky, kterou se snaží v práci zabývat. 
Navrhuji hodnocení dobře (satisfactory, 3). 
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