
Posudek oponenta 

rigorózní práce Mgr. et Mgr. Barbory Půžové na téma 

„Vývoj právní úpravy veřejného zdravotního pojištění České republiky“ 

 

          Předkládaná rigorózní práce se zabývá tématem, které je i v současnosti ve 
společenském zájmu. Autorka provádí analýzu vývoje veřejného zdravotního pojištění a 
představuje jednotlivé právní úpravy. 

     Rozsah práce je 125 stran. Práce se systematicky člení do pěti kapitol, které jsou dále 
děleny na subkapitoly a oddíly. Členění rigorózní práce je logické a umožňuje orientaci. 

     V úvodu rigorózní práce autorka představuje cíl své práce. Následně je podávána 
charakteristika zdravotního pojištění v rámci zdravotních systémů (viz kapitola 2), podrobně 
jsou popsány typy zdravotnických soustav včetně systémů financování zdravotní péče 
v evropských zemích. Je rozebráno veřejnoprávní a soukromoprávní zdravotní pojištění a 
charakteristické rysy financování včetně poukazů na model financování v českých zemích. 
Poté jsou podány popisy jednotlivých právních úprav zdravotního pojištění ve vybraných 
evropských zemích (viz 2.1.). Jde o Německo, Rakousko, Velkou Británii, Francii a také 
Slovensko (viz kapitola 5). 

     Další kapitola je věnována právní úpravě zdravotního pojištění, a to pojišťování zdraví na 
území České republiky ve 20. století. Zabývá se vývojem vztahu nemocenského a zdravotního 
pojištění v České republice. Rovněž podává přehled pramenů práva veřejného zdravotního 
pojištění. Zvlášť je třeba ocenit přístup autorky při zpracování vývoje právní úpravy 
veřejného zdravotního pojištění v ČR podle jednotlivých etap od roku 1990 až do roku 2015. 
Zpracování etapizace vývoje s tím, že autorka vždy shrnuje jednotlivé znaky, svědčí o jejím 
odborném přístupu v řešení vybrané problematiky. 

     Při zpracování rigorózní práce vycházela autorka z odborné literatury, časopisecké i knižní, 
z internetových zdrojů a úplného výčtu právních předpisů jak českých, československých i 
slovenských. Všechny tyto prameny jsou uvedeny v přehledu a jsou řádně citovány. Zvlášť je 
třeba ocenit, že autorka pracuje i s nálezy Ústavního soudu, které uvádí přímo v textu práce 
a také s judikaturou ESD, resp. SDEU. 

     Způsob zpracování rigorózní práce je na úrovni a je přehledný. Autorka zvolené téma řeší 
komplexně, což svědčí o jejích odborných znalostech. Stylistické zpracování práce je na 
úrovni. 

     Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty ze dne 12. 4. 2016 byla dosažena menší 
než 5% míra podobnosti. 

     V textu rigorózní práce je uvedena srovnávací tabulka právních úprav v zákoně o VZP a v 
zákoně o ZZP. 

     Závěr práce je věnován možným změnám ve zdravotním pojištění a námětům de lege 
ferenda. Jsou připojena abstrakta v českém a anglickém jazyce a anglické resumé. 



     Po obsahové stránce je třeba poznamenat, že v rigorózní práci jsou popsány některé 
úpravy rámcově, např. na str. 21 by bylo možné ještě dále rozebrat provádění 
nemocenského pojištění,  u pracovníků výrobních družstev, umělců aj. Někde v textu působí 
vyjádření zkratkovitě. Rovněž se vyskytují drobné nepřesnosti (např. str. 56 je uvedena 
kapitola, ale má být podkapitola, str. 58 – namísto platby má být vyměřovací základ, str. 83 – 
přirážka k pojistnému, nikoliv přirážky k pojistnému aj.). 

     Tyto drobné nepřesnosti však neovlivňují velmi dobrou   úroveň práce.  

     Při ústní obhajobě navrhuji blíže zdůvodnit zřízení dohledového úřadu pro systém 
veřejného zdravotního pojištění. 

     Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že rigorózní práce Mgr. et Mgr. Barbory Půžové 
splňuje požadavky kladené Rigorózním řádem Právnické fakulty UK v Praze a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 1.9.2016      JUDr. Jana Zemanová 

                   oponent 

      


