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na bakalářskou práci  Marka Kobery 

Největší výzvy pro zdravotní systémy ve vybraných zemích OECD 
v současnosti a blízké budoucnosti. 

 
Název práce, kterou autor předkládá, zní velmi slibně a není pochyb o 
aktuálnosti zvoleného tématu. Bohužel musím hned v úvodu svého posudku 
konstatovat, že práce zdaleka nenaplňuje očekávání, která téma vzbuzuje. 
Samotná osnova, neodpovídá zcela názvu práce – zdravotním systémům 
některých zemí OECD, je věnována pouze třetina práce (2.kapitola), významná 
část práce se zabývá zdravotnictvím České republiky, což mělo být v názvu 
uvedeno, i když ČR je členem OECD. Třetí část práce se zabývá dvěma 
konkrétními vlivy ohrožujícími zdraví (doprava a tabák), není zřejmé proč autor 
zvolil právě tyto. Takto zvolená osnova neumožňuje hlubší analýzu jednotlivých 
témat. Každá z uvedených kapitol by mohla představovat samostatné téma. 
Práce nemá stanovený cíl a je tak víceméně nahodilým seřazením problémů, byť 
jsou všechny zajímavé. 
Hodnocení zdravotního systému v ČR vychází především z materiálů „Kulatého 
stolu o budoucnosti českého zdravotnictví“ – projektu realizovaného MZ ČR. 
Jde o pouhé konstatování většinou známých faktů. Není mi vůbec jasná role 
autora práce, podle mne pouze převzal myšlenky zmíněných materiálů, bez 
pokusu o vlastní hodnocení.  
Podobně je tomu i u druhé kapitoly – obsahuje některé zajímavé údaje, ale  autor 
konstatuje, že srovnání je obtížné. K čemu tedy tato kapitola slouží? Zajímavá 
by mohla být analýza šetření WHO o vstřícnosti zdravotních systémů 
k pacientům, ale opět nacházíme jen stručná konstatování existujících 
skutečností. 
Ani v poslední kapitole, která je zaměřena na dva významné rizikové faktory 
zdraví, nenajdeme hlubší zamyšlení, pouze přehled (zdaleka ne úplný) různých 
faktů a skutečností. 
Z takto pojaté práce je samozřejmě obtížné formulovat nějaký závěr a tak 
můžeme číst opět několik obecných konstatování. 
Práce má i některé formální nedostatky –grafická podoba obsahu, názvy kapitol 
na posledním řádku, seznam literatury není řazen abecedně atd. Celá práce tak 
dělá dojem narychlo sepsaného textu, bez větší pozornosti obsahové i formální 
stránce. 
Z uvedených důvodů nemohu práci v této podobě doporučit k obhajobě a 
hodnotím ji stupněm F – nedostatečně.. 
 
 
V Praze dne 17.12. 2009                                      ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.. 
                                                                                     vedoucí práce 
 



 
 


