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P o s u d e k   k o n z u l t a n t a 

na rigorózní práci Mgr. et Mgr. Barbory Půžové  na téma 

„Vývoj právní úpravy veřejného zdravotního pojištění v České republice“ 

 

 Předložená písemná rigorózní práce o celkovém rozsahu 125 stran je 

zpracovaná na podnětné téma. Práce je systematicky uspořádána do pěti kapitol, 

vnitřně členěných do subkapitol a oddílů. 

 Po zevrubném úvodu, v němž si autorka vytkla cíle své práce, posuzovaná 

práce podává charakteristiku zdravotního pojištění v rámci systémů financování 

zdravotní péče a rozlišuje mezi veřejnoprávním a soukromoprávním zdravotním 

pojištěním. Poté je podáván výstižný popis právních úprav zdravotního pojištění 

ve vybraných evropských zemích /Německo, Rakousko, Velká Británie, Francie 

(str. 12 a násl.), a také podrobně na Slovensku (5. kapitola, str. 96 a násl.)/. 

Navazuje přehledný výklad o pojišťování zdraví na území dnešní České 

republiky a přehled pramenů práva veřejného zdravotního pojištění v ČR. 

 Další kapitola pojednává o vývojových etapách veřejného zdravotního 

pojištění u nás po roce 1990 do současnosti. Provedená etapizace s uváděným 

shrnutím výstižných znaků jednotlivých vývojových etap na závěr výkladu o 

nich je vůbec největší předností autorčina přístupu. 

 Pozitivně je možno hodnotit systematické členění textu, jednotlivé části 

práce na sebe logicky navazují a jsou vzájemně propojené, práce je přehledná. 

Autorka vycházela ze základního okruhu odborné literatury časopisecké i knižní 

(str. 114-115), internetových zdrojů (str. 115) a úplného výčtu právních předpisů 

českých, československých i slovenských (str. 115-121). Všechny tyto prameny 

řádně cituje či na ně odkazuje. Ke kladům práce nutno přičíst také řadu odkazů 

na nálezy Ústavního soudu ČR a rovněž na judikaturu ESD, resp. SDEU. 

 Z úrovně textu je zřejmé, že autorka přistoupila ke zpracování zvoleného 

tématu s hlubokým zájmem a rozsáhlými znalostmi. Celkově lze konstatovat, že 

výklad je podán systematicky s velmi přehledným rozborem zkoumané 
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problematiky. Po jazykové a stylistické stránce je práce na velmi zdařilé úrovni. 

V práci se vyskytuje jen minimum překlepů. 

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty ze dne 12.4.2016 byla 

dosažena menší než 5% míra podobnosti. 

 V posuzované práci (zejména na str. 107-109) nalézáme rovněž účelně 

vyjádřené náměty de lege ferenda. K práci je připojen jako příloha (str. 111-113) 

též souhrnný přehled přijatých významných zákonných úprav ve veřejném 

zdravotním pojištění v členění podle jednotlivých etap a podle struktury 

předložené práce. 

 Na str. 39 je uvedena přehledná srovnávací tabulka č. 1 a na závěr práce 

jsou připojena abstrakta v českém a anglickém jazyce a anglické resumé. 

 K obsahu práce mám také několik dílčích připomínek, které nikterak 

nesnižují velmi dobrou celkovou úroveň práce: 

 Str. 31 – namísto slova „poskytoval“ má být správně slovo„poskytovatel“; 

 Str. 58 – nešlo o „výši platby“, ale o „výši vyměřovacího základu“; 

 Str. 61 – nepřesná formulace ve druhé větě druhého odstavce; 

 Str. 73 – namísto slova „pacienty“ má být správně slovo „pacientky“. 

 Při ústní obhajobě doporučuji zaměřit se na vymezení pojmu „právo na 

bezplatnou zdravotní péči“ ve smyslu ustanovení článku 31 Listiny základních 

práv a svobod. 

 Na základě shora uvedeného posouzení dospívám k závěru, že písemná 

rigorózní práce Mgr. et Mgr. Barbory Půžové splňuje veškeré požadavky 

kladené  na tyto práce Rigorózním řádem Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze a proto ji   d o p o r u č u j i   k obhajobě. 

 

V Praze dne 8. srpna 2016  

 

                                                                              Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 

                                                                                            konzultant 


