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Aktuálnost tématu: Vzhledem k tomu, že je téma paliativní péče v České republice stále 

opomíjeno, pokládám autorčin výběr tématu za velmi přínosný. 

Cíle práce a jejich naplnění: Hlavním cílem práce je „aktuální reflexe problematiky paliativní péče 

v ČR po roce 1989 se zaměřením na oblast institucionálního a legislativního rámce a oblast 

lidských práv.“ (str. 16) Přestože je hlavní cíl dosti obecného charakteru, jsou operativní cíle i 

výzkumné otázky konkrétnější a autorka ve své práci na všechny uspokojivě odpovídá.

Metodologie: V práci autorka kombinuje metody sběru a analýzy dat. Základem práce je obsahová 

analýza veřejně-politických dokumentů, která je doplněna o analýzu aktérů a dále řadu 

heuristických metod typu strom problémů nebo historická metoda. Autorka provedla i vlastní 

kvalitativní výzkum metodou polostrukturovaných rozhovorů. 

Obsah práce: Práce je přehledně a logicky členěna. Úvodní část práce je věnována již zmíněným 

cílům a výzkumným otázkám. V třetí kapitole Vymezení veřejně-politického problému a čtvrté 

kapitole Vymezení výzkumného problému autorka přehledně a sofistikovaně definuje problém, který 

dokresluje i dobře zpracovanými schématy. Pátou kapitolu Použité metody a zdroje dat jsem již 

zmínila v předchozí části. V šesté kapitole Teoretická východiska autorka postavila svou práci na 

teorii veřejně politickém cyklu a na konceptu kvality života. V obou případech autorka prokazuje 

svou schopnost pracovat s relevantními zdroji, včetně zahraničních. Některé z nich ale postrádám 

v seznamu literatury (např. Lasswell 1977 ze str. 26 nebo Søren 2003 str. 27 –je možné, že jde o 

autora Ventegodta, který v literatuře nechybí a který je citován na straně 28?, autorce se to stává i v 

dalších kapitolách, např. Kübler-Rossová 1969 na str. 35). V sedmé kapitole jsou přehledným a 

vyčerpávajícím způsobem definovány základní pojmy. Autorka v této části již čerpá nejen 

z odborné literatury, ale i z legislativních norem. Na tento trend navazuje v osmé kapitole Paliativní 

péče, lidská práva, lékařská etika, kde představuje nejdůležitější české i zahraniční dokumenty 

s dopadem na oblast lidských práv a paliativní péče. V druhé podkapitole se zabývá lékařskou 



etikou spíše v obecné rovině (míním jako konstatování a ne jako výtku). Vzhledem k tématu je 

relevantní i devátá kapitola vývoj postoje společnosti ke smrti a umírání, která je spíše 

deskriptivního charakteru. Od desáté kapitoly Paliativní péče v ČR pak začíná analytická část 

diplomové práce. Nejprve autorka představuje paliativní péči v České republice a pak srovnává její 

stav se zahraničím. Mám výhradu ke grafům a potažmo i textu v podkapitole 10.2 Srovnání 

s vybranými státy EU, kde mi schází v názvech grafů nebo u zdrojů dat rok, za který jsou uváděny 

dané údaje. V případě WHO je tento údaj dohledatelný na začátku textu, ale v případě studie 

Palliative care in the European Union a stejně tak v případě práce Economist Inteligence Unit jsem 

tento údaj nedohledala ani v textu, uveden je pouze rok vypracování studie. Lze pouze odhadovat, 

že nabízená data byla pořízena 1-3 roky před jejich publikací. Podkapitola 10.3 Legislativní 

vymezení je velmi dobře zpracována a autorka pokryla všechny oblasti. Dobře jsou vypracovány i 

kapitoly 10.4 Institucionální vymezení, 10.5 Zdravotní a sociální péče. Jako přínosnou vidím 

kapitolu 10.6 Ostatní veřejně politické dokumenty, kde autorka analyzuje strategické veřejně 

politické dokumenty. V jedenácté kapitole se autorka neomezuje pouze na popis aktérů, ale 

analyzuje jejich postoje jak na základě dostupných materiálů, tak i rozhovorů. Analýza vedla 

k vytvoření schématu aktérů a jejich vztahů. Autorka neodolala uvést i detailnější poznatky 

z rozhovorů relevantní k tématu a na jejich základě definovala hlavní problémy. V závěru práce 

autorka odpovídá na výzkumné otázky. Stálo by za to seznam literatury zpřehlednit, jeho řazení má 

zřejmě logiku, která ale není na první pohled zřejmá.

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, text je správně 

zformátovaný a citace odpovídají normě s výjimkou již zmíněných opomenutí. Nicméně práce

obsahuje řadu překlepů, škoda, že například na straně 29 se autorce nepodařilo přijít na jméno ani 

jedné z citovaných autorek. Zbytečně se tak snižuje jinak dobrý dojem z celé práce.

Celkové hodnocení práce: I přes zmíněné výhrady je předložená práce zcela v souladu 

s požadavky na diplomovou práci, je vypracována na velmi dobré úrovni, je promyšlená a 

přináší zajímavá zjištění o jinak opomíjeném tématu. Z výše zmíněných důvodů doporučuji 

práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“.

V Praze dne 12. 6. 2012       Ing. Mgr. Olga Angelovská
                  oponent práce
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