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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zadané téma rigorózní práce je ryze aktuální. 

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

metody 

Téma posuzované práce bylo dosti náročné na teoretické znalosti; vstupní údaje čerpala 

autorka z odborné literatury a judikatury českých a evropských soudů (soudních dvorů). 

Při zpracování byly použity tyto metody: analyticko-syntetická, a maiori ad minus  

a deskriptivní.  

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je i po formální stránce na velmi dobré úrovni a i systematicky dobře uspořádána, 

jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vždy opatřeny výstižnými názvy. 

V textu jsou označeny a pod čarou citovány bohaté poznámky, které účelně doplňují hojné 

bibliografické citace. 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Zamýšlený záměr rigorózní práce je zpracován vyčerpávajícím způsobem. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Vytčeného cíle bylo dosaženo. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka zpracovala vybrané téma nepochybně zcela 

samostatně, pravidelně docházela na konzultace a 

nejvyšší dosažená míra podobnosti byla dle 

protokolu o kontrole na plagiáty ze dne 8. 2. 2018 

menší než 5%. 

Logická stavba práce Práce je dobře logicky členěna. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Rigorozantka využila četných odborných zdrojů a 

mezi nimi i několika cizojazyčných, které jsou pod 

čarou řádně citovány. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu je 

zcela dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Text odevzdala autorka zcela bez překlepů 

v odpovídající velmi dobré úpravě.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po jazykové a stylistické stránce na velmi 

solidní úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě rigorózní práce doporučuji autorce odpovědět na základní otázku vztahu 

mezi soukromým a veřejným zdravotním pojištěním. 

 

 

V Praze dne 23. dubna 2018 
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