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Autorka: Ing. Zdeňka Zatloukalová   

 

Aktuálnost tématu: Velmi pozitivně hodnotím autorčin výběr tématu. Autorka se ve své práci 

zabývá aktuální a doposud nepříliš řešenou otázkou paliativní péče v české republice, která i přes 

své nezastupitelné místo v systému zdravotní péče stojí spíše na okraji politického zájmu.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si v úvodu definuje hlavní cíl práce, který dále rozpracovává 

do jasných a uchopitelných podcílů, které má provázány s výzkumnými otázkami a metodologií. 

 

Metodologie: Autorka má důkladně promyšlenou a popsanou metodologii. Vhodně zvolila metody 

a pomocné heuristiky, které jí pomohly k zodpovězení výzkumných otázek. Oceňuji, že v rámci 

analýzy aktérů využívá autorka vlastní empirické šetření formou expertních polostruktorovaných 

rozhovorů. 

  

Obsah práce:  Práce je přehledným způsobem strukturována do jedenácti logicky na sebe 

navazujících kapitol. V úvodu práce autorka předkládá jasné a srozumitelné vymezení veřejně – 

politického a následně výzkumného problému. Autorka svoji práci vhodně teoreticky zarámovala 

do teorie veřejně-politického cyklu a konceptu kvality života, kde pracuje s četnou českou i 

zahraniční literaturou.  Po úvodních kapitolách věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným 

otázkám, metodologii a teoretickým východiskům následuje vymezení základních v práci 

používaných pojmů: paliativní péče, umírání a smrt a eutanazie. Dále se ve své práci věnuje 

z hlediska paliativní péče důležitým hodnotovým východiskům, kterými je oblast lidských práv a 

lékařské etiky. V této části práce pracuje s relevantní literaturou, text je logicky členěný a 

provázaný. Devátá kapitola předkládá historický exkurz do postojů společnosti ke smrti a umírání. 

V desáté kapitole věnované statistickým údajům z oblasti paliativní péče v evropském kontextu a 

analýze právního rámce sledované problematiky autorka prokazuje vynikající analytické 

schopnosti. Pracuje zde s množstvím veřejně politických dokumentů, statistických dat, odborné 

literatury. Text je dobře strukturován a je zde prokázána dovednost odborné argumentace.  

Jedenáctá kapitola je věnována velmi zdařilé analýze aktérů politiky paliativní péče, kde  autorka 



 

 

 

vhodně inkorporuje výsledky vlastního empirického šetření – rozhovorů s experty. Prokazuje zde 

nejen schopnost analyzovat, ale i umění hodnotit a zobecňovat. V závěru práce autorka zodpovídá 

všechny v úvodu si položené otázky.  

V celé práci autorka prokazuje hluboký vhled do sledované problematiky a schopnost pracovat s 

četnou českou i zahraniční literaturou.  

 

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, velmi oceňuji 

používání řady autorkou vytvořených názorných schémat, které vhodně dokreslují autorčiny 

myšlenkové pochody a usnadňují čtenáři orientaci v textu. Mojí jedinou výtkou k této jinak velmi 

promyšlené a povedené práci je skutečnost, že autorka mohla trochu více času věnovat závěrečným 

korekturám a editaci textu.   

 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce zcela splňuje požadavky na diplomovou práci. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako 

„výbornou“. 

 

V Praze dne 20.6. 2012          Mgr. Karolína Dobiášová 

                         konzultant práce 

  


