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Ve zdravotnickém systému ČR hrají nemocnice zcela zásadní roli. Proto jejich organizačně 

právní podoba a související pravidla fungování, přitahují v posledních třiceti letech velkou 

politickou pozornost. Oponovaná disertační práce sleduje a analyzuje dva pokusy o změnu 

stávající právní podoby nemocnic a uzákonění nové organizační formy, která by z pohledu 

hlavních aktérů změny byla funkčnější a odpovídala nejenom nastavení a fungování 

zdravotnického systému, ale hodnotovému zaměření české společnosti jako takové.  

Autorka pro účely této disertační práce zvolila analýzu dvou případů v novodobé historii ČR, 

kdy jeden z pokusů byl formálně úspěšný, druhý však nikoliv. Tato skutečnost a srovnání 

obou procesů nabídlo   autorce velký prostor pro analýzu kontextuálních faktorů, které 

úspěch a/nebo neúspěch v prosazování politické změny determinovaly. K tomu využila 

teoretický koncept tvorby veřejných politik   - teorii „tří proudů“ J. W. Kingdoma (2011) a 

jeho modifikovanou podobu (Herwerg 2017, Zahariadis 2015). 

Cílem práce bylo vysvětlit, co vedlo k odlišným výsledkům v principu stejně motivované 

snahy o změnu příspěvkové formy nemocnic v letech 2006 a 2017 na nemocnice neziskové, 

kdy byl tento proces úspěšně završen jenom v roce 2006 přijetím zákona o veřejných 

neziskových nemocnicích. 

Charakteristika práce: Práce má 143 stran a je rozdělena do osmi kapitol, včetně diskuse. 

Kromě seznamu literatury jsou součástí dvě přílohy (Tabulka mediálních zdrojů dat a Graf 

vývoje spokojenosti se zdravotním systéme v ČR v letech 2002–2017).  Dvě prví kapitoly 

představují teoretickou část věnovanou zdraví a zdravotní politice a objasnění konceptu 

teorie „tří proudů“, o který se disertační práce opírá.   

Ostatní kapitoly představují klíčovou analytickou a výzkumnou část práce.   Autorce se 

podařilo úspěšně operacionalizovat cíl prostřednictvím hlavní výzkumné otázky, proč došlo 

v oblasti nemocniční péče pouze k inkrementálním změnám a nepodařilo se prosadit 

dlouhodobou institucionální změnu.  Čtyři vedlejší výzkumné otázky pomohly hlavní otázku 



operacionalizovat a nalézt odpovědi proč a v čem se oba analyzované případy lišily, zejména, 

kdy a jak se otvírala „okna příležitosti“ pro změnu, proč  ne/byla v obou případech využita.  

Metodologie: Hlavní výzkumnou metodou byl retrospektivní kvalitativní výzkum, postavený 

na ověřování teorie MSF, podle které v procesu veřejné politiky hrají podstatnou roli procesy 

ovlivňující formulaci politiky, které se dělí do tří proudů – proud problémů, proud veřejných 

politik a proud (konkrétní) politiky. Disertační práce je svého druhu případová studie, 

zahrnující dva případy, kdy hlavním veřejně-politickým problémem k řešení bylo v prvním 

případě dlouhodobé zadlužení nemocnic, ve druhém případě to byly rovněž ekonomické 

problémy související s neefektivním a komplikovaným řízením zejména fakultních nemocnic, 

ale také odchod lékařů do ciziny a sester ze zdravotnictví. V obou případech byla navrhovaná 

legislativní změna organizačně-právní formy nemocnic z příspěvkových organizací do podoby 

neziskových veřejných institucí, postulována jako řešení daného problému. 

Zdrojem dat byly relevantní strategické politické dokumenty, stenografické záznamy 

z Poslanecké sněmovny ČR, právní dokumenty, tiskové zprávy a tisková vyjádření různých 

aktérů. Součástí byla také mediální analýza, zahrnující celkem 28 zdrojů, včetně tří 

webových. 

Pozitivní stránky práce:  

Autorka prokázala solidní schopnost analytické práce s využitím dostatečného množství 

validních zdrojů a také schopnost využít k tomu relevantní teoretické koncepty. Uzavírá, že 

příčinou neúspěchu v druhém případě byla nesoudržnost a rozpory uvnitř politické koalice, 

kde pro zákon nebyla v dané době dostatečná podpora.  Také první, quasi „úspěšný“ případ, 

kdy s podporou KSČM došlo k přijetí zákona o   veřejných neziskových nemocnicích, který 

však de-facto nebyl nikdy účinný a posléze byl zcela zrušen, nelze vnímat jednoznačně jako 

úspěch. Zvolený název disertační práce napovídá, že autorka si je těchto skutečností vědoma 

a uzavírá, že ve fázi rozhodování je nejdůležitější politická podpora zákonodárců. Konstatuje, 

že v procesu rozhodování je nejdůležitější politická podpora, a že politici mnohdy prosazují 

záležitosti bez ohledu na zájmy ostatních dotčených aktérů.  

Lze souhlasit s hlavním závěrem práce, že pro prosazování politiky (nejenom podle teorie 

MSF) jsou významnou překážkou příliš velké rozdíly v hodnotovém nastavené politických 

oponentů, kdy nedochází ke slaďování odlišných postojů.  V takovéto situaci nedojde k 

k účinné komunikaci a spolupráci napříč všemi aktéry a změna se neprosadí. Lze konstatovat, 

že politická praxe v ČR tento závěr zcela potvrzuje. Přeměna nemocnic na ziskové byla 

artikulována buď jako „privatizace nemocnic“ a zhoršení dostupnosti nemocniční péče   

anebo „znárodňování“ a návrat do totalitní minulosti.  

Připomínky:  

Autorka se nevyvarovala některých nepřesností, zejména tam, kde informuje o vývoji 

zdravotnictví v ČR. Lze to ilustrovat například problematickým tvrzením, že Státní zdravotní 

ústav (SZÚ) byl zřízen v roce 1992, což vytváří dojem vzniku zcela nové instituce (str. 45). To 

však neodpovídá skutečnosti. Korektnější by bylo uvést, že v daném roce došlo k obnovení 

SZÚ a návrat k jeho původnímu názvu (v 70 letech byl SZÚ restrukturalizován a přejmenován 



na Institut hygieny a epidemiologie).  SZÚ také nevykonává dohled v oblasti zdravotní 

politiky (str.45), ale v duchu své hygienicko-epidemiologické tradice je zaměřen na 

metodické vedení Krajských hygienických stanic, které ze zákona státní zdravotní dozor 

vykonávají (viz dnešní pandemie).  

Práce je také zatížena formálními nedostatky jako jsou pravopisné chyby a překlepy, někdy 

nesprávné tvarosloví i interpunkce. Autorka není zcela precizní v používání některých 

termínů či názvů, např. Správní rada a Dozorčí rada zdravotních pojišťoven jsou použity jako 

synonyma (str. 61); „zákon o péči o zdraví lidu“ je pojmenován jako „zákon o zdraví lidu“ 

(str.56). 

Z hlediska vlastní analytické práce postrádám zohlednění, že změnu organizačně právní 

formy nemocnic požadovali hlavně zdravotníci a jejich organizace (lékaři, odborové 

organizace, event. Lékařské fakulty). Veřejnost se o tento problém téměř nezajímala, což lze 

dokumentovat nedostatkem informací o názorech veřejnosti k této otázce, které rozhodně 

nebylo mediálním tématem. 

Závěr: Disertační práce splňuje nároky kladené na disertační práce. Doporučuji ji 

k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) Co je podle autorky reálným důvodem, že stále přetrvává již „přežitá“ příspěvková 

podoba českých nemocnic a změna na neziskové organizace není tématem politické 

agendy? Jaký vliv na to má skutečnost, že došlo k podstatnému zvýšení platů ve 

zdravotnictví?        

2) Proč se v roce 2017, navzdory relativně příznivým výchozím podmínkám, nepodařilo 

prosadit uzákonění univerzitních nemocnic, i když to patří k dlouhodobým tématům 

v oblasti nemocniční péče?  
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