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Hana Sukopová: Příčiny neúspěchu reformy zdravotnictví Billa Clintona 

(bakalářská diplomová práce, letní semestr 2011/2012) 

(oponentský posudek vypracoval Miloš Calda) 

 

Charakteristika práce: 

 Cíl práce formulovala autorka ve svém projektu: „Cílem mé práce bude zjistit, proč se nepodařilo 

schválit Clintonovu reformu zdravotnictví. Budu zkoumat, jak se k návrhu stavěly obě velké 

americké politické strany, které další zájmové skupiny reformu odmítaly, jaké byly jejich argumenty 

a zda přišly s nějakými jinými návrhy.“ 

Svoji bakalářskou tezi autorka rozdělila do čtyř kapitol: 1. Výjimečný systém zdravotnictví jako 

důsledek historické zkušenosti, 2. Systém zdravotní péče v USA – historický přehled, 3. Clintonův 

návrh reformy zdravotnictví, a 4. Kritika reformy a její neúspěch.   

Práce obsahuje kvalitní analýzu použité literatury i metodologickou rozpravu. Autorka prokázala, že 

umí logicky dovozovat. Za zvláštní vyzdvižení stojí 1. kapitola práce, která svědčí nejen o autorčině 

erudovanosti, ale i o schopnosti samostatně myslet. 

Problematika americké reformy zdravotnictví je velice komplikovaná, spletitá. Není pochyb, že 

zvládnutí této problematiky představuje velkou a obtížnou výzvu. Rád konstatuji, že se s ní autorka 

vyrovnala brilantně, s vystižením všech nuancí. Její komparace jednotlivých návrhů je přesná, 

přesvědčivá, ba příkladná. Hana Sukopová rovněž osvědčila svoji schopnost zvažovat různá pro a 

proti.  

 

Poznámky a připomínky: 

Str. 8: Kancléř Bismarck sociální politikou sledoval i politický cíl: vzít vítr z plachet (resp. „ukrást 

agendu“ sociální demokracii a tím ji politicky oslabit. 

Str. 9: Slovo „security“ ve výrazu „Committee on Economic Security“ (v práci je chybně předložka 

„of“) bychom měli překládat slovem „zabezpečení“, z kontextu je zřejmé, že nejde o bezpečnostní, 

nýbrž o sociální problematiku. 

Str. 14: Termín „welfare state“ je zde, stejně jako v mnoha českých textech, překládán jako „stát 

blahobytu“. Welfare state se ale netýká blahobytu, ale sociálních služeb apod. Proto bych 

doporučoval překládat termínem „sociální stát“.  

Str. 51: Autorka uvádí, že do roku 2050 vzroste počet obyvatel USA starších 65 let na 19 milionů, 

tedy na 30% americké populace. Asi se jedná o překlep, spíše bych očekával počet těchto osob kolem 

190 milionů.  
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Hodnocení a závěr: 

Autorka předložila výjimečně kvalitní tezi, která značně převyšuje úroveň požadovanou od 

bakalářských diplomových prací. Mé připomínky by neměly vést ke snížení hodnocení práce. 

Na základě uvedeného navrhuji hodnocení 1 (výborně). Zkušební komisi navrhuji, aby zvážila, zda 

za tuto diplomovou práci navrhnout pochvalu děkana FSV UK. 

 

…………………………………… 

(doc. M. Calda) 

V Praze, dne 13. června 2012.  


