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Magisterská diplomová práce Evy Dostálové Početní stav a věková struktura lékařů 

v českém zdravotnictví, jak sám název napovídá, se zabývá aktuálním tématem 

zdravotnictví. Hlavním cílem práce je zhodnocení vývoje pohlavně-věkové struktury českých 

lékařů ve vybraných specializacích v období 2000-2010. Diplomová práce je tvořena včetně 

úvodu a závěru osmi kapitolami, přičemž samotná textová část práce je na osmdesáti 

stranách. 

První kapitola vedle úvodu a přehledu relevantní literatury vymezuje cíl práce, hypotézy 

a metody, které jsou v práci použity. Druhá kapitola se pak zabývá zdravotnickým systémem 

v České republice obecně. Diskutován je vývoj systému od roku 1945 až po současnost, 

přičemž zohledněna je problematika financování, platných právních předpisů a organizace 

ve zdravotnictví. Další kapitola se zabývá způsobilostí potřebnou pro výkon zdravotnických 

profesí a kategorizací pracovní síly v českém zdravotnictví. Čtvrtá kapitola analyzuje početní 

stav a věkovou strukturu lékařů v České republice s ohledem na obory a pohlaví. Následující 

kapitola je zaměřena na zhodnocení vývoje pohlavně-věkové struktury ve vybraných 

specializacích v období 2000-2010. Šestá kapitola obsahuje informace o vývoji počtu 

studentů a atestací v České republice v období 2000-2010. Poslední analytická kapitola se 

pak zabývá potenciálem daného vývoje ve vybraných specializacích pro budoucnost. Osmá 

kapitola shrnuje závěry diplomové práce. 

S ohledem na cíl práce a vymezené hypotézy je struktura práce logická. Úvodní části práce 

obsahují dostatek informací pro pochopení fungování zdravotnického systému a faktorů, 

které přispěly k vývoji pohlavně-věkové struktury českých lékařů v daných specializacích. 

Za dostatečné lze považovat i použité metody, tj. průměrný věk, Pearsonův korelační 

koeficient a faktorovou a shlukovou analýzu, nicméně diskuze k tomu, proč dané metody 

vícerozměrné analýzy byly vybrány, jaké jsou jejich výhody nebo nevýhody, co je podstatou 

zvolené metody, není uvedena. Popis metod je zúžen jen na základní poznatky 

a konstatování, že jsou realizovány v SASu, avšak verze programu také není uvedena. 

Za neúplnou lze považovat i diskuzi k potenciálu daného vývoje pro budoucnost, protože zde 

není zahrnuta např. problematika odchodu absolventů medicíny za prací do zahraničí, 

navrhované reformy, atd. Za překvapující se jeví i informace k vývoji struktury obyvatelstva 

České republiky v úvodu práce. Ačkoliv aktuálnější data jsou dostupná, dané informace jsou 

vztahovány k roku 2006.  

Až na drobná opomenutí ve formátování, citacích a pravopisu, z formálního hlediska nemá 

předkládaná diplomová práce zásadní nedostatky. Diplomovou práci Evy Dostálové tak 

doporučuji k obhajobě. 
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