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1. Hodnotenie vecnej stránky práce: 

1.1 Aktuálnosť zvolenej témy, originalita alebo pôvodnosť práce 

. Súkromné zdravotné pripoistenie predstavuje dodatočné zdravotné zabezpečenie k verejnému 

zdravotnému poisteniu, ktorého prínosom je predovšetkým pokrývanie nákladov pacienta za 

nadštandardné služby, respektíve za bezplatné prednostné vyšetrenia. Jedným zo zásadných 

dôvodov nevyužitia tohto potenciálu je nezadefinovaný základný balík služieb zdravotnej 

starostlivosti a vnímanie ľudí, že zdravotníctvo je zadarmo. Uvedené spoločenské faktory 

vnímania systému sú veľkou výzvou pre politikov, zdravotníckych manažérov a pre 

významných hráčov na trhu zdravotnej starostlivosti i reprezentantov komerčných poisťovní. 

Z tohto dôvodu považujem prácu za vysoko aktuálnu.  

1.2 Vnútorná štruktúra práce 

Práca je napisaná na 173stranách, je doplnená  7 grafmi  a 16 tabuľkami. Zoznam použitej 

literatúry tvorí 114 položiek, sú zo svetového písomníctva, aktuálne.   

Teoretická časť práce je historickým prehľadom jednotlivých modelov zdravotného poistenia 

na európskom a na americkom kontinente, vývojom súkromného zdravotného poistenia 

v európskych krajinách. V ďalších kapitolách autor popisuje klasifikáciu systémov zdravotného 

poistenia  so zameraním sa na súkromné zdravotné poistenie a funkcie súkromného zdravotného 

poistenia.  

 

Za hlavný cieľ prieskumnej časti si autor stanovil v kontexte analyzovaných výsledkov 

predložiť konceptuálny pohľad na súbor parametrov a ďalších politických, ekonomických a 

demografických indikátorov, ktoré by pomohli sa orientovať v uvedenej problematike a doplnili 

existujúci súbor znalostí o súkromnom zdravotnom poistení a o reálnych možnostiach 

implementácie SZP na Slovensku. Autor v popisuje systémy súkromného zdravotného 



poistenia v jednotlivých krajinách  - Austrália, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, 

Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko a 

Taliansko, pričom poukazuje na výhody a nevýhody jednotlivých systémov. Taktiež hodnotí 

a popisuje niektoré charakteristiky SZP. Významnou časťou práce je kapitola zaoberajúca sa 

analýzou podmienok a možnostiach implementácie SZP na Slovensku.  

 

2. Hodnotenie formálnej stránky práce: 

Formálne nedostatky:  

1. Práca má byť písaná v nominatíve plurálu 

2. Grafy majú uvedený zdroj, ale chýba rok, sú uvedené v prieskumnej časti, avšak bolo 

by vhodnejšie ich umiestniť priamo do textu pre jednoduchšiu orientáciu, niekde v texte 

chýba uvedené číslo grafu, je len odkaz na graf. 

 

 

 

3. Hodnotenie obsahovej stránky práce: 

Z Hľadiska obsahovej stránky práce je vlastne celá práca diskusiou a analýzou danej 

problematiky s prihliadnutím na historický kontext a implementáciu v jednotlivých krajinách 

so snahou využiť tieto súvislosti v procese implementácie SZP na Slovensku.  

 

3.  Otázky 

1. Ktoré indikátory považujete v rámci implementácie SZP na Slovensku za kľúčové? 

2. Akým spôsobom by mohli byť Vaše skúsenosti a aj výsledky práce využité v praxi?  

 

4. Konečné hodnotenie  

Predložená habilitačná práca MUDr. Jána Dudru, PhD, MPH sa zaoberá aktuálnou 

a náročnou problematikou.  Téma je volená vhodne tak z hľadiska času, ako aj vážnosti 

problému. Autor preukázal schopnosť samostatne vedecky pracovať. Vysoko oceňujem 

schopnosť zanalyzovať aktuálny stav a vyvodiť reálne a realistické závery.  

Predložená práca spĺňa kritériá kladené na habilitačnú prácu a odporúčam ctenej komisii, aby 

habilitačná práca MUDr. Jána Dudru, PhD, MPH, slúžila v zmysle platných predpisov ako 

podklad pre priznanie vedecko-pedagogickej  hodnosti docent v odbore 7.4.2 Verejné 

zdravotníctvo. 

 

                                                                   prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD, MHA 

V Bratislave, dňa 8.2.2019  


