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Hodnocení formální stránky práce 
 
Dosáhla práce minimální požadovaného rozsahu (30 normostran / 54.000 znaků s mezerami) 
Ano 
 
Strukturace práce: D 
Práce je – co do posloupnosti vybraných témat řešených v rámci jednotlivých kapitol – 
strukturována logicky tak, aby směřovala ke splnění cíle a zodpovězení výzkumných otázek. 
Domnívám se však, že v v rámci teoretické části práce tato témata – jakkoliv vybraná logicky a 
správně – zůstávají v příliš obecné, popisné rovině. U praktické části práce tento problém není.  
 
Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.): D 
Práce je čtivá. Nicméně, v práci se vyskytují překlepy, v textu jsou různé fonty (nejsem si ale 
jistá, zda je tomu tak i ve zdrojovém Wordu, a zda nejde o automatismus související 
s převáděním do PDF). Ke grafické úpravě nemám připomínky. Na některých místech (př. část 
věnovaná aktérům) autor představuje think tanky za použití zkratky jejich názvu (zkratka je 
vysvětlena v seznamu zkratek, nikoliv však v textu, to nepovažuji za šťastné). 
 
Odborná jazyková úroveň práce: C 
Jazyk je místy odborný a místy spíše připomínající novinářský (pokud mohu soudit, protože 
práce je psána ve slovenském jazyce, což není moje mateřština). 
 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování v textu: A 
Citace odpovídají normě. Autor se na ně v textu adekvátně odkazuje. Ke zpracování 
bibliografie nemám připomínky.  
 
Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků: A 
Zpracování grafů se mi líbí. Celkově bez zásadních připomínek. 
 

Celkové hodnocení formální stránky práce: C 



Hodnocení odborného charakteru práce 

Stanovení výzkumných otázek/cílů a jejich zodpovězení: D 
Práce má jasně stanovené cíle a k nim navázané výzkumné otázky. Práce dle mého názoru 
splňuje cíl a odpovídá na výzkumné otázky tak, jak jsou stanoveny. Domnívám se však, že 
otázky jsou formulovány hodně popisně a obecně, což je na škodu. 
Autor definuje dva cíle (s.3), přičemž na stejné straně v práci hovoří o cílech třech – nejsem si 
jistá, zda je o překlep či zda jde o dílčí/doplňkový cíl, o kterém autor hovoří na straně 7 práce 
týkající se identifikace incentiv, které zdravotníky nejvíce motivují.  
 
Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů: E 
Teoretická východiska jsou dle mého názoru slabinou práce, autor nevyužívá, tj. 
neidentifikoval literaturu související s typologií zdravotních systémů, aktérů ve zdravotnictví a 
nedostatečně pracuje s veřejně přístupnými databázemi poskytujícími data pro mezinárodní 
srovnání zdravotních systémů.  
 
Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod: C 
Autor v rámci praktické části práce používá kvantitativní metodu spojenou s užitím dotazníku. 
Jakkoliv se domnívám, že potenciál, který tyto metody nabízí, autor využil jen částečně, resp. 
zpracování získaných dat je spíše jednodušší/základní, prokazuje dozajista znalost metod a v a 
jeho zpracování, resp. aplikaci metod se dle mého názoru nevyskytují zásadní pochybení.  
 
Využití literatury a dat: E 
Autor pracuje s vysokým počtem zdrojů, postrádám však skutečně relevantní literaturu 
vztahující se ke zdravotním systémům a ke zdravotní politice. Stejně tak se domnívám, že autor 
vlastně neidentifikoval odpovídající literaturu k vymezení, členění aktérů ve zdravotnictví. Tím 
nechci říci, že by neidentifikoval žádnou literaturu, ale že podle mne neidentifikoval tu, která 
by umožnila více do problematiky proniknout a zasadit tak práci do současného stavu poznání 
v oblasti. Domnívám se také, že autor spíše popisuje, nejsem úplně přesvědčena o tom, že by 
se mu podařilo s literaturou pracovat kriticky. Tyto dvě věci ve výsledku vedou k tomu, že jeho 
BP tak – především v teoretické části práce – zůstává ve velice obecné rovině. 
 
Věcná správnost a přesvědčivost argumentace: D 
Získané poznatky z provedeného šetření považuji za velmi zajímavé. Jejich zasazení do 
kontextu zdravotního systému na Slovensku, stejně jako do mezinárodního kontextu (nejen 
ale i související s pandemií COVID-19) autor dle mého názoru nedokázal plně využít.  
 
Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu o řešení výzkumného 
cíle/otázky: D 
Práce je strukturována tak, aby byl cíl naplněn a otázky zodpovězeny. Využitá data (především 
vlastní data z provedeného výzkumu), stejně jako použité metody také ukazují na snahu cíl 
naplnit. Domnívám se však, že řešení výzkumného problému by mělo být komplexnější.  
 
Celkové hodnocení odborného charakteru práce: D–E 
 
 
 
 



Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 
 
Autor se v předložené práci věnuje aktuálnímu problému v (nejen) slovenském zdravotním 
systému, když se zajímá o hodnocení práce zdravotníků a jejich spokojenost s ním. Právě 
zjištění, zda jsou slovenští zdravotníci spokojeni si autor klade za cíl. Autor v této souvislosti 
provádí vlastní dotazníkové šetření, jehož výsledky považuji za skutečně zajímavé a přínosné. 
Provedený výzkum považuji za nezpochybnitelnou přidanou hodnotu práce. 
 
Naopak, jak již bylo řečeno, slabinou práce je dle mého názoru teoretické ukotvení (viz výše). 
Úplně postrádám typologii zdravotních systémů (mělo zřejmě být v rámci kapitoly 7, ta svým 
obsahem je spíše pojednání o zdrojích financování zdravotnictví). Autor si formuluje výzkumné 
otázky, které jsou dle mého názoru hodně popisné – jaké jsou právní formy nemocnic či jaký 
je způsob financování, ale již se neptá, jak to ovlivňuje otázku hodnocení práce zdravotníků, 
které se v BP věnuje.  
 
Zdá se mi, jako by autor tak trochu nevěděl, co do teoretické části zařadit, a tak trochu 
náhodně vybral (vlastně relevantní okruhy), ale svůj výběr nevysvětlil ani nepropojil 
s praktickou částí. Uvedu dva příklady. U aktérů není uveden jediný zdroj vztahující se typologii 
a roli aktérů ve zdravotnictví a neříká, jak s nimi bude pracovat v souvislosti s řešeným 
tématem. Autor vlastně dává pouhý seznam aktérů, ale nikam jej nezasazuje. V této souvislosti 
například mezi aktéry postrádám lékařské komory – existují na Slovensku? Pokud ano, proč 
byly v práci vynechány – má to význam či byly jen opomenuty? V souvislosti s aktéry také 
postrádám specifikaci jejich role ve vztahu ke studovanému problému, tj. ohodnocení práce 
zdravotníků, protože dále (v praktické části práce) s nimi není pracováno. Měli tedy aktéři být 
zařazeni?  
 
Stejně tak nerozumím tomu, proč byly v práci představeny právní formy nemocnic. Resp. 
spojení bych viděla, ale z práce toto spojení není patrné – autor pouze popisuje právní formy 
nemocnic a velice stručně vymezuje problémy, které s nimi mohou být spojeny. Ale dále s nimi 
nepracuje. Měly tedy být zařazeny? Nebo byly zařazeny jen proto, že jednou z otázek je právě 
identifikovat právní formy nemocnic (viz výše). 
Část věnovaná zdravotní politice zůstává velmi obecná. Autor pracuje s cílem zdravotní politiky 
SR z roku 2013, jakkoliv se domnívám, že cíle byly formulovány i později, minimálně po volbách 
v roce 2020.  
 
Domnívám se také, že problematika postavení zdravotníků a s ním související ohodnocení 
jejich práce není v předložené bakalářské práci dobře zasazena do ani současného kontextu 
(realita) ani do současného stavu poznání (literatura). Autor na několika místech práce (např. 
s. 1 či s. 3) zmiňuje hrozbu možného odchodu slovenských zdravotníků do zahraničí a s tím 
související problémy se zajištěním dostupnosti a kvality zdravotní péče na Slovensku. Autor 
uvádí, že v některých regionech SR již tento problém existuje. Tato svá tvrzení (která v žádném 
případě nezpochybňuji, naopak) nicméně v práci vůbec nespecifikuje, neukazuje data 
vztahující se k personálním kapacitám na Slovensku ani k situaci v regionech, tím tedy je ani 
nezasazuje do mezinárodního kontextu. Autor neříká, zda nemocnice, ve které prováděl 
výzkum, je či není v takovémto regionu. Stejně tak neukazuje, jaká je výše mzdy/platu na 
Slovensku ve srovnání s ostatními, například sousedními zeměmi (např. podíl mzdových 
výdajů v rámci výdajů na zdravotnictví).  



Vyjádření autora/ky posudku o seznámení s výsledkem antiplagiátorské kontroly: 
Byla jsem seznámena s výsledky kontroly, která neukázala na problém.  
 
 
Celkové hodnocení 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou D – E 
dle průběhu obhajoby.  
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 

1. Jak jste se rozhodoval o podobě teoretické části práce? Jaké typy zdravotních systémů 
znáte?  

 
2. Uveďte personální kapacity a ukazatele popisující situaci v ohodnocení zdravotníků na 

Slovensku. Komentujte tuto situaci vůči ostatním evropským zemím. Z jakých databází 
čerpáte data?  
 
 

3. Ve světle Vašich závěrů a dat, která jste našel – diskutujte výsledky Vaší práce 
v mezinárodním kontextu. 

 
 
 
 
 
Datum: 1. června 2021       
         

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. 
 


