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Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na obtížné a eticky náročné mezioborové 

téma, které postihuje problematiku aktuálních otázek souvisejících s  postoji veřejnosti k možné 

eutanazii. 

V teoretické části pojímá autorka problém formou dílčí metaanalýzy stávajících studií, 

které se k dané problematice vztahují. Text směřuje k přehlednému uspořádání základních 

pojmů užívaných v daném kontextu. Následně pak nabízí přehled legislativním možností ve 

vybraných zemích, kde je eutanazie legalizována. Autorka věnuje rovněž nemalou pozornost 

metodologickým aspektům daných výzkumů a také konzistenci postojů k dané problematice. 

Následně se zabývá determinantami postojů počínaje demografickými daty přes osobnostní 

charakteristiky, etiologii nemoci a další. Jakési shrnutí této části tvoří kapitola Morální 

hodnocení eutanazie. 

Z teorie pak logicky vychází zadání výzkumné části práce – tj. identifikace 

individuálních a situačních charakteristik, které mají dopad na přijatelnost eutanazie. Autorka 

zaměřuje svoji pozornost zejména na dopady typu onemocnění, míru bolesti, způsob usmrcení, 

osobu, která daný úkon provádí, věk pacienta, délka dožití, zemi původu hodnotitele a jeho 

osobnostní charakteristiky. Zde bych ráda ocenila i volbu on line dotazování respondentů, které 

představuje soubor více než 450 jedinců ze tří evropských zemí (Nizozemsko, Polsko a 

Španělsko). Pro vyrovnání jazykových podmínek probíhal výzkum, resp. zadání otázek, 

v anglické jazykové mutaci. 

V kapitole výsledky autorka podrobně analyzuje získaná data a následně v diskuzi se 

detailně snaží postihnout zejména možné limity svého výzkumu. Celá práce je řádně doložena 

řadou příloh a vychází z bohaté pramenné literatury. Mám jen drobné připomínky k jazyku 

práce (např. ve spisovné češtině je obvykle determinanta charakterizována ženským rodem, 

v abstraktu by bylo patrně na místě zvolit spíše slovo vlivové, nikoli vlivné), ale ve vztahu ke 

kvalitě práce to jsou marginálie. 

Celkově hodnotím tuto práci jako odvážný vstup do velmi problematické oblasti. 

Oceňuji její přínos a mezinárodní přesah a doporučuji publikovat alespoň výběr z daného textu. 



 

 

Ocenila bych rovněž v průběhu ústní obhajoby odpověď na následující otázky: 

Co vedlo autorku k výběru právě tří zkoumaných zemí? 

Zvažovala autorka i možné rozdíly mezi muži a ženami? 

Proč nezvolila ke zkoumání svoji domácí kulturu (ČR)? 

Plánuje v daném tématu a jeho výzkumu pokračovat? 

Celkově daná práce více než splňuje podmínky pro daný typ prací předepsané a s radostí 

ji navrhuji k obhajobě na Katedře psychologie FF UK s hodnocením výborně. 
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