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Student výběrem tématu své bakalářské práce představuje složitou problematiku vytváření 

podmínek pro naplňování základního práva člověka, kterým je právo na zdraví. Odkrývá 

čtenářům specifika stanovování standardů zdravotní péče, a to jak ve smyslu principů a 

pravidel, které se do jejího poskytování logicky promítají, tak co se týče jejího objemu, formy 

a intenzity. Volbou tohoto tématu student prokázal svoji schopnost identifikovat oborově 

relevantní otázky a uchopit jejich řešení oborově specifickým přístupem.  

Struktura předložené práce se drží tradičního uspořádání. Text je členěn na teoretickou a 

výzkumnou část. Teoretická část je vystavěna na několika hlavních kapitolách, ve kterých se 

autor snaží čtenářům přiblížit plasticitu celého problému. Klíčovou pozornost věnuje 

představení systémů poskytování zdravotní péče ve vybraných státech, jejichž popis a 

identifikovaná specifika následně použije i pro účely zpracování svého výzkumu. Tyto státy 

(Německo, Velká Británie, USA) nevybírá ke své analýze náhodně, jedná se o reprezentanty 

tradičních modelů zabezpečení podmínek ochrany zdraví a poskytování zdravotní péče. 

Sdělení, která jsou předmětem teoretické části práce, jsou čtenářům zprostředkována velice 

věcným, jasným, kultivovaným a dostatečně odborným jazykem. Obsahy jednotlivých kapitol 

jsou vnitřně konzistentní a kapitoly jsou mezi sebou logicky propojené. Autor pracuje s četnými 

zdroji, a to nejen domácími, které vhodně a správně cituje.  

Záměrem výzkumné části předložené práce bylo provést analýzu možných přístupů k 

nadstandardní zdravotní péči ve vybraných státech a porovnat tato zjištění se situací v České 

republice. Sběr dat byl uskutečněn zejména prostřednictvím desk research techniky, obsahové 

 



analýzy dokumentů, příp. dílčího kladení doplňujících otázek zástupcům klíčových agentur 

zdravotní péče v jednotlivých zahraničních destinacích. Při řešení svého výzkumného záměru 

postupoval její autor velice systematicky a precizně. Stanovil si předem základní dílčí oblasti 

svého zkoumání, které se staly vodítkem pro povahu zjišťovaných informací. Přehledně pak 

veškerá svá zjištění prezentoval a v samotném závěru provedl přehlednou srovnávací 

analýzu, a tím splnil stěžejní cíl své práce. 

Celkovou spolupráci se studentem hodnotím jako velice uspokojivou. Student prokazoval 

vysokou motivaci k řešení tématu, respektoval připomínky vedoucí práce a měl zřejmou vůli 

osvojovat si principy a postupy zpracovávání zvoleného tématu. 

Předložená diplomová práce tak splňuje veškeré nároky kladené na tento typ kvalifikační práce 

a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
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