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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Zuzana Macháčková 

Název práce: : Současné problémy české lékařské posudkové služby a možné návrhy na jejich 

řešení 

 

Vedoucí práce: Mgr. Eva Tušková 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: D 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

V abstraktu je cíl práce definován následovně:  

 

„Cílem práce je identifikovat všechny současné problémy lékařské posudkové služby a navrhnout 

možné změny a doporučení, které by mohly systém zefektivnit.“ 

 

Na s. 5 jsou dále zmíněny 3 výzkumné cíle: 

1. Identifikace hlavních problémů české lékařské posudkové služby 

2. Stanovit vhodné návrhy na řešení problémů české lékařské posudkové služby 

3. Zjistit názor odborných aktérů v oblasti posudkové služby na současný stav české lékařské 

posudkové služby.  

 

Cíl zmíněný v abstraktu tedy plně nekoresponduje s formulací cílů v textu, pokrývají jej pouze cíl 1. 

a 2.  

 

U cíle formulovaného v abstraktu není podrobněji stanoveno, co je míněno „zefektivněním 

systému“, ale z dalšího obsahu práce je patrné, že se autorka věnuje hlavně problému přetíženosti 

lékařské posudkové služby a za řešení považuje zejména opatření, která povedou k rychlejší a 

jednodušší produkci posudků, což se však týká pouze kvantitativního aspektu problému. Autorka si 

v práci bohužel neklade otázku, zda lékařská posudková služba ve stávající podobě funguje 

kvalitně, tzn. zda plní účel, za jakým byla zřízena (např. zda její nástroje jsou vhodné pro 

posuzování všech typů zdravotních stavů).  

 

První a druhý cíl autorka v práci naplňuje, ke konečnému způsobu naplnění těchto cílů mám však 

více výhrad (viz níže). V rámci cíle č. 3 autorka realizovala pouze jeden expertní rozhovor.  

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 
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Ano. Autorka používá adekvátní literaturu a je zřejmé, že se v problematice LPS orientuje. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

Obecně považuji za problém, že autorka jasně nedeklaruje, jakým způsobem k definici hlavních 

problémů a řešení došla. Problémy v praxi veřejné politiky jsou rozdílně definovány různými 

aktéry, analytik veřejné politiky by měl rozlišovat mezi definicemi různých aktérů a svou vlastní 

definicí, uvažovat různé definice problému a ověřovat je na základě dostupných dat. Vhodné by 

bylo také využití některé z metod analýzy problému (např. rychlé analýzy aktérů, do které by 

autorka zahrnula všechny aktéry, včetně žadatelů/klientů, stromu problémů apod.). V práci 

převažuje pohled MPSV, na něž autorka nenahlíží kriticky, ale spíše jej přejímá. Autorka k plnění 

cílů přistupuje spíše intuitivně a práci tak chybí základní vhled do metod a logiky oboru policy 

analysis.   

 

Autorka dále pracuje s existujícími návrhy řešení problémů lékařské posudkové služby (buď ze 

zahraničí, nebo s ministerskými návrhy) a zvažuje možnost jejich realizace v ČR. Tato část je pěkně 

zpracována, pozitivně hodnotím snahu o kritické zhodnocení návrhů, bylo by ale jistě možné využít 

některé z metod tvorby veřejné politiky a návrhy např. vyhodnotit dle různých kritérií (viz např. 

učebnici Veselého a Nekoly z roku 2007), tak aby byly „stanoveny vhodné návrhy na řešení 

problémů..“, jak je uvedeno v cíli č. 2. Autorka zde k mému překvapení nezmiňuje často 

diskutovaný návrh upustit od stávající organizace LPS a přenést hodnocení na praktické lékaře a 

specialisty. 

 

Expertní rozhovor autorka používá spíše pro legitimizaci vlastních úvah o existujících problémech a 

řešeních a plně přejímá pohled dotazovaného experta. Problematické je zahrnutí pouze jednoho 

aktéra.  

 

Konečně reliabilita kvalitativního šetření není vysoká, neboť v práci není dostatečně popsán jednak 

proces analýzy dokumentů, jednak způsob realizace rozhovoru (např. není uveden scénář 

polostrukturovaného rozhovoru).  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Jak jsem již uvedla výše, autorka do značné míry přejímá pohled MPSV. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

Viz bod 4. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

V práci se vyskytují občasné stylistické chyby. Formální struktura je dodržena. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

Ráda bych na závěr zmínila, že autorka se v tématu LPS, které je v současné podobě poměrně 

komplikované, neboť navazuje na mnoho prvků komplexního systému sociálního zabezpečení, 

velmi dobře orientuje. Za největší slabinu považuji nízkou úroveň metodologie, které by bylo 

možné předejít dřívější konzultací.  
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

V rámci obhajoby navrhuji diskutovat následující témata: 

 Prosím vyjmenujte další aktéry (kromě Vámi dotazovaného posudkového lékaře) kterých se 

týkají problémy LPS a tento výběr zdůvodněte.  

 

 Za jak přínosný, realistický a proveditelný považujete v současnosti diskutovaný návrh 

převést povinnosti LPS na jiné lékaře v rámci zdravotního systému (např. na praktické 

lékaře nebo lékaře specialisty)?  

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: D 

 

 

Datum: 4.9. 2019      
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