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V době, kdy víc a víc států v nějaké formě legalizuje eutanazii či jiné formy asistovaného umírání je nesporně 
potřebné věnovat pozornost psychologickým aspektům utváření postojů k této problematice. Diplomová práce 
v tomto smyslu vhodně navazuje na předchozí bakalářskou práci autorky a doplňuje ji o systematickou syntézu 
aktuálních poznatků o determinantách postojů k eutanazii a zejména o rozsáhlé empirické šetření, ověřující řadu 
v literatuře identifikovaných vztahů. 
 
V úvodu teoretické části autorka představuje eutanazii jako takovou, společně s dalšími souvisejícími praktikami 
v kontextu jejich využití v různých částech světa. Následuje klíčová kapitola, jež představuje faktory související 
s postoji k eutanazii identifikované v existující odborné literatuře. Autorka je přehledně rozděluje na 
sociodemografické charakteristiky (jako věk, pohlaví ad.), osobnostní faktory, charakteristiky nemoci a další 
situační okolnosti. Následně se zabývá specificky problematikou morálního hodnocení a metodologickými 
problémy vyskytujícími se u dosavadních studií zkoumajících postoje k eutanazii. 
 
V empirické části autorka realizovala on-line experiment a dotazníkové šetření na souboru respondentů ze tří 
evropských zemí. V designu experimentu je nejprve zařazena mezi-subjektová část zaměřená na zkoumání vlivu 
interakce mezi typem nemoci a typem prožívané bolesti na postoje k eutanazii. U zkoumání těchto efektů se 
autorka snaží i o zachycení mechanismu, prostřednictvím něhož tyto faktory hodnocení eutanazie ovlivňují. 
Následně je ve vnitro-subjektovém designu zkoumáno, jak respondenti hodnotí různé způsoby usmrcení a 
přijatelnost eutanazie u pacientů různého věku, délky odhadovaného dožití nebo v závislosti na osobě, jež 
smrticí látku administruje. V rámci korelační části studie je zkoumán vztah osobnostních charakteristik a země 
původu respondentů s jejich postoji.  
 
Celkově jde o kvalitně provedenou diplomovou práci, u níž lze vyzvednout zejména pečlivou rešerši aktuální 
literatury a metodologicky správnou realizaci empirické studie a její statistické vyhodnocení. Celá práce 
představuje hodnotný příspěvek v oblasti psychologického zkoumání postojů k eutanazii. 
 
 
Předloženou práci hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě. 
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