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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce je nejen nové, ale také aktuální.
Sám fakt, že se diplomantka ujala tohoto tématu hodnotím velmi pozitivně.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma je dost náročné na teoretické znalosti; autorka
ne  vždy  prokázala,  že  je  skutečně  má.  Téma  kladlo  na  diplomantku  jistě
značné  nároky,  pokud  jde  o  vstupní  údaje;  vstupní  údaje  diplomantka
zpracovala dobře. Postrádám alespoň nějaký pohled za hranice našeho státu,
práce by měla být právě v tomto ohledu doplněna.
Diplomantka pracovala metodou analytickou, spíš deskriptivní.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozčleněna do
sedmi bodů nebo částí, z nichž první je úvodem, poslední závěrem, a druhý až
šestý bod představují vlastní obsah práce. Jednotlivé body jsou dále členěny. 
V druhém bodu se autorka zabývá „vymezením základní terminologie“ (už toto
označení  vzbuzuje  jisté  pochybnosti,  autorka  s  jednotlivými  pojmy  pracuje
zdaleka ne přesně, totiž ne vždy používá ty pojmy, jichž by bylo třeba použít).
Ve třetím bodu se diplomatka snaží podřadit pojem „lékařská praxe“ pod pojem
„obchodní  závod“.  Ve  čtvrtém  bodu  se  vykládá  pojem  „poskytovatel
zdravotních služeb“, ale také předestírá postup, který je třeba sledovat, má-li
být lékařská praxe provozována v souladu s právním řádem. Označení pátého
bodu je nesrozumitelné: buď diplomantka neví, co je to právní důvod – titul,
nebo neví, co je „kupní smlouva“. Následujících více než třicet stran šestého
bodu je věnováno smlouvě o koupi závodu. Diplomantka tu předkládá čtenáři
návod,  jak  při  koupi  postupovat.  Kromě toho  je  tu  ovšem velmi  zajímavá
závěrečná pasáž, v níž se diplomantka věnuje problematice nabytí vlastnického
práva k závodu.
Za závěr diplomantka zařazuje seznam použité literatury a jiných pramenů,
seznam zkratek, přílohy, české a anglické resumé, a seznam klíčových slov s
angl. překladem.
 
4. Kritéria hodnocení práce

4.1. Splnění cíle práce: Cíle práce byly zásadně splněny. 

4.2.  Samostatnost  při  zpracování  tématu:  Nemohu  posoudit;  všechno  ale
nasvědčuje tomu, že diplomantka pracovala samostatně.

4.3.  Logická  stavba  práce:  Autorka  nejprve  vymezuje  pojmy,  posléze  se
zabývá problematikou  koupě  závodu.  Potud  je  logická  stavba  práce  dobrá.



Klade se spíš otázka vhodnosti zvolené systematiky.

4.4.  Práce  s  literaturou  (využití  cizojaz  lit),  citace:  Autorka  pracovala  s
literaturou velmi dobře. Výběr použité literatury je standardní.  Svědčí ale o
hraniční  povaze tématu a diplomantka sama tím, co a jak píše, překračuje
hranici mezi soukromým a veřejným právem směrem k veřejnému právu dost
výrazně (např. když tak málo zkoumá právě soukromoprávní stránku smlouvy
o koupi závodu).
Postrádám alespoň jednu cizí autorskou práci, která by poskytla informaci o
situaci mimo naše území.
Poznámkový  aparát  je  velmi  bohatý,  nadstandardně.  Nelze  ale  říct,  že
poznámkový  aparát  vede  diplomantka  lege  artis:  kromě  jiných  drobných
pochybení  se  ukazuje  problém s  čísly  paragrafů.  V  textu  je  autorka  často
vynechává, „čtenáři,  najdi  si  sám“, ještě častěji  ale uvádí čísla paragrafů v
poznámkách pod čarou, což není v souladu se zaběhnutým usem. Také psaní
poznámek samých a odkazujících čísel v textu není v pořádku.

4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autorka analyzovala
téma v dostatečné hloubce jen v části veřejnoprávní (viz o tom již výše).

4.6.  Úprava práce:  Bez připomínek.  Práce je  velmi  přehledná.  Čtenář  se v
textu dobře orientuje. 

4.7.  Jazyková  a  stylistická  úroveň:  Diplomantka  má  značné  problémy  s
češtinou,  a to  nejen s  gramatikou,  ale,  a  to  především, s  větnou stavbou.
Souvětí  jsou  dlouhá,  autorka  si  nejspíš  ani  nevšimla,  že  obsahují  až  trojí
dovození (trojí  příčinnost), nejvýrazněji je to patrno na str. 19, kde věta je
delší než půl stránky, v obsahu se čtenář ztratí již po čtvrtině textu věty. To je
samozřejmě na úkor srozumitelnosti. Výslovně je třeba diplomatce vytknout
používání hovorové češtiny, pokud jde o větnou stavbu: vedlejší větu nelze
začínat výrazem „tak“!
Diplomantka používá vadné pojmosloví, které má být pojmoslovím právním,
ale není jím. A opravdu nejde o jen o to, že se domnívá, že občanský zákoník
lze označit adjektivem „starý“ a následně dokonce zvolit a používat zkratku
„SOZ“!

5.  Případné  další  vyjádření  k  práci:  Celkově  práci  hodnotím  jako  dobrou.
Hlavním nedostatkem práce je nedostatek argumentace, a to v první řadě u
základní  teze:  „lékařskou  praxi  lze  považovat  za  obchodní  závod“.  Autorka
nevykládá ani to, proč finguje právní povahu lékařské praxe. Anebo nemá snad
jít  o  výraz  fikce?  (To,  co  autorka  uvádí  na  str.  19,  nelze  prohlašovat  za
argumentaci.)
Zásadně nesouhlasím s tvrzením na str. 23/24 o tom, co diplomantka má za
jiné hodnoty bez hmotné podstaty (takovou hodnotou bez hmotné podstaty je
např.  vyškolený  personál).  Dále  nelze  souhlasit  ani  s  tím,  co  všechno řadí
autorka vedle sebe, když mluví o „dřívějších“ „majetkových hodnotách“.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Diplomantka by měla ve



dnech  zbývajících  do  obhajoby  zjistit,  jaké  řešení  převodů  zdravotní  praxe
nabízí některý ze států západní Evropy.

7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem  k  tomu,  že
předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu,
a  to  jak  po  stránce  obsahové,  tak  po  stránce formální,  doporučuji  práci  k
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.

V Praze dne 4. ledna 2016
                                

                                             doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
                                                       oponentka diplomové práce


