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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: oponenta práce 

Autor práce: Filip Pluhař 

Název práce: Tvorba a prosazování reformy psychiatrické péče v ČR 

Autor posudku: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. 

1. Věcný přínos práce a její přidaná hodnota:  

Předložená práce se vztahuje k reformě psychiatrické péče v ČR. Téma je velice aktuální, 

nejen proto, že se jedná, spolu s reformními snahami v oblasti primární péče, asi o 

nejdůležitější současně probíhající zdravotní reformní politiku u nás, ale také kvůli 

potřebnosti této reformy, kterou se konečně podařilo rozběhnout. A právě identifikací a 

popsáním důležitých momentů, které k tomuto rozběhnutí/prosazení vedly, se autor zabývá 

ve své bakalářské práci. Podařilo se mu je vystihnout, přesně a zajímavě a v tom spatřuji 

přínos práce.  

2. Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení:  

Autor si klade jednu výzkumnou otázku a čtyři podotázky, které směrují k naplnění cíle BP, 

tedy „identifikovat a vysvětlit klíčové okamžiky, které byly podstatné pro nastolení agendy 

reformy psychiatrické péče“ (s. 2). Domnívám se, že všechny otázky byly v práci 

zodpovězeny, a že stanovený cíl bakalářské práce byl splněn. 

3. Strukturace práce:  

Práce je strukturována velmi dobře, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Práce je ucelená 

a přehledná. 

Předložená bakalářská práce jako celek představuje velice zajímavé a poutavé čtení, které 

čtenáře motivuje k tomu, aby znovu o celém procesu tvorby a prosazování reformy 

psychiatrické péče přemýšlel a hodnotil ho. Autor sám proces nehodnotí a jakkoliv to asi 

nebylo jeho ambicí, domnívám se, že by bylo přínosné, pokud by v závěru shrnul reformní 

snahy a možná i uvedl prozatímní výstupy/výsledky této reformy a případně k nim i zaujal 

hodnotící stanovisko.  
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4. Věcná správnost a přesvědčivost argumentace:  

Autor předloženou prací prokazuje výbornou orientaci ve studované problematice, pracuje 

s věcně správnými a přesvědčivými argumenty. Jediné dvě věci, se kterými jsem v rámci 

věcné správnosti polemizovala, byla zmínky o zájmech jednotlivých aktérů. První z nich je 

spíše subjektivně zabarvená poznámka. Autor v rámci vymezení základních pojmů píše, že 

pacienty zajímá hlavně (mimo jiné) kvalita péče. Představím-li si skutečné fungování českého 

zdravotního systému, tak jsem hluboce přesvědčena, že to bohužel není pravda. Kdyby byla, 

možná by systém (nejen psychiatrické) péče vypadal jinak. Druhá je objektivní. Ve stejné 

části práci jsem měla problém s tvrzením, že zdravotní pojišťovny jako „soukromé 

podniky“ kladou důraz na profit (zisk). Zdravotní pojišťovny jsou v ČR veřejnoprávními 

institucemi, které mají vlastní právní formu, tedy nejsou soukromými podniky.  

5. Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů & metodologický přístup a 

aplikace jednotlivých metod:  

Nemám připomínek.  

6. Využití literatury a dat:  

Autor pracuje s relevantní literaturou, prokázal schopnost získat data pro svůj kvalitativní 

výzkum a ty velice pěkně zpracoval.  

7. Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.):  

Po stylistické stránce je práce zdařilá, je čtivá a srozumitelná. V autor obsahu neaktualizoval 

zdroje, tak mu v něm svítí Chyba!, to je na škodu. S literaturou autor pracuje v souladu s 

platnou normou.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „A“. 

Otázka pro diskusi: Jak hodnotíte průběh tvorby a prosazování reformy a jak její 

dosavadní výsledky. 

 

Datum:  05/06/2019       Podpis: 

 

 

 

 


