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1. Aktuálnost (novost) tématu  
Předložený elaborát se věnuje  tématu závažnému a aktuálnímu  z hlediska současné právní  

          úpravy i jejího budoucího vývoje.  

 

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

metody 

Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci  v  české i zahraniční právní   

úpravě a judikatuře českých soudů i SDEU vztahující se k předmětné problematice. Při 

zpracování byly využity zejména metody  interpretační analýzy a komparace. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Text rigorózní práce je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do čtyř kapitol dále podrobněji 

členěných. První z nich uvádí právní rámec systému veřejného zdravotního pojištění v České 

republice. Autorka zde nastiňuje vztahy zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních 

služeb a pojištěnců s důrazem na zkoumání nároku pojištěnce na hrazenou zdravotní péči. 

Druhá kapitola je věnována základním principům způsobu a výše úhrady zdravotních 

výkonů ze strany zdravotních pojišťoven. Kapitola třetí je zaměřena na problematiku 

úhradové regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Závěrečná kapitola 

obsahuje komparaci základních principů systému veřejného zdravotního pojištění Slovenské 

republiky a  Spolkové republiky Německo.  V samotném závěru autorka shrnuje poznatky, 

k nimž v při zpracování tématu dospěla,  a uvádí vlastní návrhy na možné změny současné 

právní úpravy. 

Práce má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností jednotlivých 

kapitol. 

 

 

4. Vyjádření k práci 

Předložený elaborát je zpracován precizně, nevykazuje obsahové nedostatky a lze jej 

považovat za zdařilý. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Stanovený cíl spočívající v komplexním pojednání  o 

systému hrazené zdravotní péče se autorce podařilo 

v rámci předloženého elaborátu splnit,  téma velmi 

dobře zvládnout a obsahově vyčerpat. 

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka přistoupila předmětné problematice s jasnou 

představou o způsobu a postupu jejího zpracování. 

Prokázala schopnost samostatné práce s uvedenými 

prameny. 

 



  

Logická stavba práce Téma je zpracováno přehledně v logicky 

uspořádaném celku, s potřebným poznámkovým 

aparátem, přehledem použité literatury, abstraktem a 

seznamem klíčových slov a zkratek. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka zvolila jako výchozí zdroj stěžejní 

monografie české i cizojazyčné a dále i řadu 

odborných článků, mezinárodněprávních dokumentů 

a předpisů EU. Všechny prameny jsou  citovány 

v souladu se stanovenou normou.  

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Elaborát komplexně postihuje platnou právní úpravu 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění. Zejména je třeba ocenit, že autorka se  

neomezuje pouze na  výklad obsahu právních norem, 

ale  předkládá i vlastní názory a stanoviska ke 

zkoumaným  problémům. Celkový přístup svědčí o 

skutečném zájmu o zvolené téma. 

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je z hlediska formálního upravena  způsobem 

obvyklým pro tento druh prací. 

Jazyková a stylistická úroveň Předmětná problematika je prezentována 

srozumitelně, na vysoké stylistické úrovni a 

neobsahuje nepřesné či neobratné formulace. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Navrhuji, aby rigorozantka v rámci diskuse při obhajobě: 

-  uvedla svůj názor na právo pojištěnce finančně se podílet na hrazených zdravotních 

službách, 

- vysvětlila, proč německý model stanovení rozsahu zdravotní péče hrazené z fondu 

zdravotního pojištění by nebyl vhodný pro český systém veřejného zdravotního pojištění. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Rigorózní práci doporučuji k obhajobě 
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