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„Nejv ětší výzvy pro systémy zdravotní péče ve vybraných zemích 

OECD v současnosti a blízké budoucnosti“  
  
  

České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnávání velmi dobrých výsledků. 

Kvalita a dostupnost zdravotní péče v naší zemi se jistě významně podílí mimo jiné i na 

zvyšování středního věku dožití mužů i žen. Její současná slušná kvalita a dostupnost pro 

občany jsou však do budoucnosti  neudržitelné zejména pro její finanční náročnost.  

 

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuální a velmi v odborné veřejnosti i 

v politických  kruzích diskutovanou problematikou budoucnosti českého zdravotnictví a 

návrhy na její reformu. Cíl práce je ne zcela jasně formulován v úvodu. V první částí textu 

této práce jsou uvedeny závěry projektu Ministerstva zdravotnictví ČR nazvaného „Kulatý 

stůl“,  představené v dokumentu „Zpráva o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví  v ČR“ z 

roku 2008. Zde jsou pojmenovány dílčí problémy českého zdravotnictví spolu s návrhy na 

jejich řešení.  Dále autor  porovnává ve vybraných členských zemích OECD (v Dánsku, 

Německu, Nizozemí, Rakousku, Slovensku, Švédsku a Velké Británii) jejich současné 

zdravotní  systémy, výdaje na zdravotnictví v procentuálním podílu hrubého domácího 

důchodu  a opatření pro jejich reformování. Podklady  pro tuto kapitolu jsou opět převzaty 

z projektu Kulatý stůl a jak je prezentováno, i z další dostupné literatury, která však v textu 

není citována. Závěrečná kapitola se zaměřuje na vybraná ohrožení zdravotního stavu 

obyvatelstva, a to zdravotní  zátěž z dopravy a vliv kouření tabáku na zdraví. 

  

 Rozsah bakalářské práce je 58 stran textu včetně seznamu použité literatury se čtrnácti  

citacemi české odborné literatury, která však není seřazena v abecedním pořadí.  

 

Jako oponent upozorňuji na některé nedostatky předložené práce: 

• postrádám jasné stanovení cíle práce, 



• z názvu práce vyplývá, že se autor chce zabývat systémy zdravotní péče, avšak vzhledem 

k vybranému tématu pak do něj nepatří vybraná ohrožení zdravotního stavu obyvatelstva, 

• za podstatný nedostatek považuji zpracování zvoleného tématu bakalářské práce pouze na 

základě materiálů Ministerstva zdravotnictví ČR. Široká diskuse o budoucnosti českého   

zdravotnictví a podrobná analýza jeho současného stavu proběhla též na úrovni profesní 

lékařské samosprávy České lékařské komory a o ní není v práci žádná zmínka, 

• citace literatury v textu, jako např. na str. 5 (paní Špeclerová, pan docent Drbal) je chybná, 

• str. 11, podkapitola 1.2.2 „Nezdravý životní styl  a chování“: vyjmenování forem 

nezdravého životního stylu je nedostatečné.  

 

Jako námět pro diskusi navrhuji, aby autor  při obhajobě odpověděl na tyto otázky:  

1. jaké jsou základní etické principy péče o zdraví, 

2. jak se realizuje solidarita ve zdraví, 

            

Závěr 

 Předložená práce popisuje výsledky činnosti expertů zúčastněných v projektu 

Ministerstva zdravotnictví ČR „Kulatý stůl“ a dále zdravotní systémy některých členských 

států OECD. Chybí stanovisko autora, chybí i jiné názory než oficiální.  

Práci doporučuji k obhajobě, při které navrhuji věnovat se vysvětlení na připomínky  a 

odpovědím na otázky uvedené v oponentním posudku.  Navrhuji klasifikaci uspokojivě (D).  

 

V Praze dne 6. ledna 2010 

 

 

       

 


