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 Předložená diplomová práce zpracovává silně opomíjené 
téma etických souvislostí v intervenční kardiologii. V odborné 
literatuře se toto téma vyskytuje vzácně a přednášky s tímto 
obsahem na kardiologických kongresech lze považovat za 
raritní. O to cennější je předložená práce, která rezebírá 
aktuální etické problémy v soudobé intervenční kardiologii. 
 Při čtení je patrné, že práce byla zpracována s velkou 
pečlivostí, a to jak po stránce formální, tak i obsahové. Je zde 
minimum překlepů a zcela správně je pracováno s použitou 
literaturou, které autor prostudooval velké množství.  
 Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti a 
především díky obsáhlým přílohám dosahuje značného rozsahu 
193 stran. Za mimořádně zdařilou považuji teoretickou část, 
zvláště pak kapitoly 3-6. Jako lehce nadbytečná se mi jeví část 
věnovaná historii intervenční kardiologie.  
 Empirická část přináší výsledky dotazníkového řešení 
mezi nelékařskými pracovníky katetrizačních oddělení. V úvodu  
stanovené hypotézy jsou v závěrečné části jasně zodpovězeny. 
Za velmi chválihodné považuji snahu o realizaci tohoto výzkumu 
na všech 22 katetrizačních odděleních v České republice. 
Získání 131 vyplněných dotazníků ze 17 pracovišť lze považovat 
dle mého názoru za pěkný výsledek. Je škoda, že při finálním 
zpracování byli respondéři rozděleni do velkého množství 
podskupin (např. dle dosaženého vzdělání rozděleni do 8 
skupin), čímž se výsledky stávají lehce nepřehledné a malé 
počty v jednotlivých podskupinách neumožňují statistické 
zpracování.  
 Předloženou diplomovou práci Bc. Petra Slaniny považuji 
za mimořádně hodnotnou, a to jak výběrem tématu, tak i velmi 
kvalitním zpracováním. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
stupeň klasifikace výborně.         
 V případné diskusi by mě zajímalo, zda existuje srovnání 
získaných výsledků s výsledky prací jiných autorů a pokud by 
byl výzkum prováděn na jiných odděleních (např. onkologie, 
chirurgie) zda by byly dle názoru autora získané výsledky 
obdobné. 
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