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1. Věcný přínos práce a její přidaná hodnota:  

Předložená práce se zabývá zajímavým a důležitým tématem, kterým je postavení 

posudkových lékařů v České republice. Práci považuji za jednoznačně přínosnou, protože 

podává ucelený pohled na problematiku, která bývá opomíjena. Autorce se dle mého názoru 

podařilo srozumitelně vystihnout situaci v této oblasti u nás. Z práce je patrný její zájem o 

zkoumanou problematiku a předloženým textem dokazuje svoji výbornou orientaci v ní. 

Uvítala bych zařazení dat o využití služby PL, počty posudků, částky, o kterých rozhodují 

(strukturované dle jednotlivých účelů) a zamyšlení se na tím, do jaké míry tito lékaři ovlivňují 

veřejné výdaje a tím i velikost veřejného sektoru u nás. 

2. Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení:  

Autorka si ve své BP klade za cíl identifikovat hlavní problémy české lékařské posudkové 

služby, diskutovat je s odborníky na tuto oblast a navrhnout možná řešení. S takto stanoveným 

cílem korespondují výzkumné otázky. Domnívám se, že v předložené práci byly všechny 

otázky zodpovězeny a cíl byl naplněn. Myslím, že autorka šla dokonce nad rámec cíle, protože 

nejen že navrhuje řešení pro PL, ale své návrhy i diskutuje.  

3. Strukturace práce:  

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

a přehledná a velmi čtivě napsaná.  

4. Věcná správnost a přesvědčivost argumentace:  

Autorka prokazuje výbornou orientaci v problematice, její argumentace je věcně správná.  
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5. Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů & metodologický přístup a 

aplikace jednotlivých metod:  

Nemám připomínek, teoretická východiska jsou stručná, ale vhodně zvolena. V praktické 

části autorka velmi pěkně pracuje s informacemi získanými v rozhovoru, předložená práce je 

dle mého názoru metodologicky velmi zdařilá. 

6. Využití literatury a dat:  

V bakalářské práci se autorce podařilo identifikovat relevantní zdroje, literaturu a data. Velmi 

pěkně tyto zdroje využila a propojila. 

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

Po stylistické stránce je práce v pořádku, je čtivá a srozumitelná. Na několika místech se 

vyskytují drobné překlepy a gramatické chyby. S literaturou autorka pracuje v souladu s 

platnou normou.  

 

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

známkou „A“. 

 

 

Otázka pro diskusi:  

Mohla by se autorka prosím vyjádřit k mojí poznámce v bodu 1 tohoto posudku. 
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