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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma koupě obchodního závodu s konkrétním užším zaměřením na koupi lékařské praxe je 

vysoce aktuální, jelikož v české odborné literatuře není jeho zpracování zastoupeno 

v takovém rozsahu, jako například v literatuře německé. Přesto se jedná v dnešní době o 

téma z pohledu praxe důležité, jelikož k prodejům a koupím lékařských praxí dochází běžně. 

Současně se jedná o téma komplexní, které zasahuje do mnoha právních oblastí. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a použité 

metody: 

Z hlediska náročnosti tématu hodnotím téma zvolené diplomantkou jako poměrně náročné, 

jelikož je třeba při jeho zpracování vyřešit mnoho otázek z více právních oblastí. Nejedná se o 

téma čistě občanskoprávní, prodej lékařské praxe zahrnuje rovněž aspekty obchodněprávní a 

další. Diplomantka již v úvodu své práce proto omezuje její zaměření na lékařskou praxi 

soukromých poskytovatelů zdravotních služeb, a to poskytovatelů ambulantní péče v oboru 

všeobecné praktické lékařství. Metody použité diplomantkou při zpracování tématu práce 

jsou bohužel poněkud nejasné, když ani v úvodu své práce diplomantka nestanovuje zřejmý 

cíl své práce a tím rovněž nepředstavuje metody, pomocí nichž má být cíl práce naplněn. 

Rovněž je nutné podotknout, že se autorka bohužel nevyhnula značné popisnosti své práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na úvod, pět kapitol a závěr. Diplomantka nejprve v práci 

vymezuje základní pojmy, kterými se v práci zabývá, dále definuje obsah pojmu obchodního 

závodu a obsah pojmu poskytovatele zdravotních služeb. Dále již v dalších kapitolách práce 

přechází k právním titulům, na jejichž základě lze nabýt lékařskou praxi, přičemž se následně 

v poslední kapitole blíže zabývá smlouvou o koupi závodu, ale rovněž smlouvami o 

poskytování a úhradě hrazených služeb. Pátá kapitola práce, která má představit právní 

tituly, na jejichž základě lze nabýt lékařskou praxi, je ovšem značně stručná a obsahově 

nenaplňuje to, co lze očekávat od kapitoly s obdobným názvem. Práce je ovšem psána 

srozumitelně, terminologicky správným právním jazykem a neobsahuje zjevné gramatické a 

stylistické chyby či nedostatky. Diplomantka pouze nepoužívá jednotnou zákonnou 

terminologii v případě smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Je ovšem nutné 



vytknout, že diplomantka práci píše v první osobě, což není pro práci podobného typu 

vhodné a rovněž, že práce je značně popisná. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práci hodnotím jako standardní s ohledem na rozsah otázek, které dané téma nabízí, ovšem 

se všemi výše a rovněž dále uvedenými výhradami. Téma zvolené diplomantkou je vysoce 

aktuální, ale přestože je v zahraniční literatuře poměrně často rozebíráno, diplomantka 

bohužel nepoužila jediný zahraniční zdroj v celé její práci. Bohužel tím, že diplomantka 

v úvodu nestanovila jasný cíl práce, nevyhnula se tomu, že je znát jistá nesjednocenost celé 

práce při pohledu na ni jako celek. Vedoucí práce si je vědom náročnosti tématu, ale i 

s ohledem na proběhlé konzultace k práci je současné znění nejspíše výsledek možností 

autorky.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: Diplomantka popsala zejména některé jí vybrané aspekty prodeje 

lékařské praxe, kterým se ovšem místy věnovala se značnou popisností. Přesto svým 

zpracováním naplnila cíle, které lze od práce s názvem koupě obchodního závodu (soukromé 

ordinace lékaře) očekávat. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka téma diplomové práce zpracovala 

samostatně, stejně tak prokázala samostatnost při výběru literatury. 

C) Práce s literaturou: Diplomantka všechny použité zdroje řádně cituje, bohužel při 

zpracování tématu nevyužila jediný zahraniční zdroj, přestože tyto k danému tématu existují. 

D) Hloubka provedené analýzy: Diplomantka svou analýzu zaměřila především na aspekty 

týkající se samotné smlouvy o koupi závodu, když tato část práce je nejrozsáhlejší. Tyto 

ovšem rozebrala v dostatečné hloubce. 

E) Úprava práce: Práce je zpracována formálně čistě a úhledně, bez vad a zjevných chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě by se diplomantka mohla zaměřit na otázky týkající se převodu podílu 

poskytovatele zdravotních služeb – právnické osoby – a to zejména na to, zda v takovém 

případě dochází k přechodu uzavřených smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Velmi dobře. 
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