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Téma bakalářské práce je vhodně zvolené a aktuální. Problematika spojená 
s transplantacemi, dárcovstvím orgánů je spojena s řadou názorů, v laické veřejnosti i mýtů. 
Je tedy důležité se otázkou informovanosti a postojů veřejnosti zabývat. Na základě postojů 
většinové části veřejnosti je určen etický rámec vnímání problematiky společností a z něho se 
poté odvíjí i legislativní normy. 

 
  

Teoretická část: 
 

Celkově je práce sepsána na 124 stranách, teoretická část práce tvoří přibližně třetinu, 
empirické části práce jsou věnovány dvě třetiny. Cíle práce jsou jasně definovány. Teoretická 
část práce je přehledná, pěkně zpracovaná. Studentka jasně prokázala znalost dané 
problematiky a teoretická část práce obsahuje solidní přehled poznatků daného tématu. 
 
 
Empirická část 
 

Výzkumný problém je definován jasně. Autorka si klade za cíl zmapovat 
informovanost odborné a laické veřejnosti týkající se otázek spojených s dárcovstvím orgánů 
a transplantacemi v České republice. V rámci práce je sledováno šest dílčích cílů, které jsou 
všechny stručně a dobře definovány.    

Vzorek tvoří celkem 79 respondentů, a to 39 respondentů z řad odborné veřejnosti (19 
lékařů, 20 sester) a 40 respondentů z řad laické veřejnosti. Soubor zdravotníků tvořili 
pracovníci z FN Motol, ambulantní specialisté z Berounska a Plzeňska a studentky 
bakalářského studia na LF v Hradci Králové. Laická veřejnost pochází z okolí Prahy a 
Berouna. Pro účely bakalářské práce lze soubor považovat za dostatečně velký. Za metodu 
šetření byl zvolen dotazník, který se skládal z 31 otázek reprezentujících jednotlivé stanovené 
dílčí cíle. Dotazník je uveden v příloze č. 9. Otázky jsou vhodně volené, jasné. Ke zvolené 
metodice nemám připomínek. Drobnou poznámku mám v kapitole „metodika práce“ (s. 53 – 
56), kdy v textu došlo k posunu číslování jednotlivých podkapitol (první podkapitola začíná 
číslem 10.6 místo 10.1, atd.). 

Výsledky výzkumu jsou popsány, údaje jsou uváděny v absolutních číslech i 
procentuálně, každá otázka je doložena grafem. Výsledky jsou přehledné, dobře zpracované. 
Snad jen je třeba upozornit na skutečnost, že výsledky mají být podávány souhrnně a není 
třeba rozebírat každou jednotlivou otázku zvlášť. Určitě zde není nutné každou odpověď na 
otázku dotazníku prezentovat i formou grafu, mnohdy by stačil pouhý popis. Práce je tak 
zbytečně natahována, což nemá být jejím účelem. V kapitole diskuse jsou první dvě stránky 
opakováním výsledků, což do diskuse nepatří a zde by mohly být vypuštěny (nebo uvedeny 
v rámci jednoho odstavce). Další část diskuse je již velmi pěkná a jednotlivé oblasti 
zjištěných skutečností jsou diskutovány odpovídajícím způsobem. Kladně hodnotím i snahu o 
porovnání vlastních výsledků (podskupinu zdravotní sestry) s prací, která se zabývala 
podobnou problematikou z hlediska informovanosti zdravotních sester. Závěr práce je 



 2 

odpovídající, nemám žádné připomínky. Hlavní přínos práce spatřuji v přehledném 
zpracování problematiky dárcovství orgánů a související legislativy v ČR, ve snaze porovnat 
laickou a odbornou veřejnost z hlediska její informovanosti a postojů. Je však třeba upozornit, 
že výsledky této práce se rozhodně nedají zobecňovat, neboť se jedná o poměrně malý soubor 
a respondenti nebyly vybráni náhodně. 
 Literaturu tvoří celkem 27 titulů, z čehož 14 titulů jsou internetové zdroje. Literatura 
je citována správně. Práce obsahuje celkem 10 příloh, které jsou kvalitně zpracovány.   
 
 
Celkové stanovisko: 
 

Práci považuji za pěknou. Zabývá se aktuálním a důležitým tématem. Teoretická část 
je přehledná, autorka odpovídajícím způsobem zpracovala poznatky dané problematiky. Cíle 
práce byly splněny. Výsledky na základě zpracovaných 79 dotazníků jsou jasné a přehledné, 
možná jen zbytečně dlouhé (viz výše). Závěr práce i práce s literaturou jsou odpovídající. 
Mírnou výtku mám jen k posunu číslování podkapitol v části metodika a k prvním dvěma 
stranám diskuse, které jsou víceméně opakováním výsledků.  
 
 
Náměty pro diskusi: 
 
- Vysoké procento zejména laiků (70 %) ale i zdravotních sester (45 %) uvedlo obavy 

z možného zneužití v otázkách týkajících se odběru a transplantací orgánů. Nebylo to 
přímo předmětem otázky, ale dozvěděla jste se např. v průběhu rozhovorů, jakého 
konkrétního zneužití se nejvíce lidé u nás obávali? 

- Stanovení smrti, odběr orgánů, transplantace to vše je spojeno s poměrně značným 
stresem pro pracovníky, kteří se těchto procesů účastní. Co je podle Vás pro zdravotníky 
nejtěžší, způsobuje největší stres? Funguje v praxi nějaká prevence (př. vyhoření těchto 
pracovníků) ze strany zaměstnavatele? 

 
 
Závěrečnou bakalářskou práci klasifikuji výborně. 
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