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Po přečtení disertační práce mgr. Válkové mi vytanulo na mysli několik otázek. Proč se práce 
jmenuje tak, jak se jmenuje? Práce totiž je koncipována tak, že se etické problematice spíše 
vyhýbá, než by ji vyhledávala. Pomůže nám, když si položíme otázku, co je podle Válkové 
etický princip? Již na třetí řádce abstraktu práce se dovídáme, že „Solidarita, spravedlnost 
(ekvita), rovnost a právo na zdraví jsou základní etické principy uplatňované ve 
zdravotnických systémech“. Základní etické principy jsou tedy podle Válkové čtyři, proč je 
v názvu singulár. No, právo na zdraví rozhodně není etický princip, jde o právo z komplexu 
lidských práv, rovnost je rovněž spíše pojem právní či politický, v etice se bude uplatňovat jen 
s obtížemi, protože v etice neměříme každému stejným metrem. Pro etiku platí, že její 
maximy zavazují pouze mne, pro ostatní platí spíše jakési minimální standardy. Profesor 
Sokol to vyjadřuje tak, že ve vztahu k druhým mám já povinnosti, zatímco druzí vůči mně 
mají práva. Pokud to druzí chápou obdobně, lidská práva fungují, pokud ale lidé většinou vidí 
na své straně pouze práva a na straně druhých povinnosti, pak všichni mají pouze práva na 
práva. Spravedlnost (ekvitu) autorka vyjasňuje dvěma definicemi jiných autorů na s. 40. jedna 
definice obsahuje chybu, vypadlo z ní zřejmě slůvka „za“. Takových nepřesností se autorka 
dopouští relativně často, svědčí to o jisté ledabylosti v myšlení, ve formulacích i v následné 
korektuře textu. Přesto dovodíme, že ekvita není spravedlnost v právním slova smyslu, ale 
jakýsi ideální princip, maxima, která má opravdu etický charakter. Důležité ovšem bude, 
abychom ji nezaměňovali se spravedlností v právním sociálním a politickém smyslu. 
Solidarita rovněž není etický princip v pravém slova smyslu, je to nepochybně etické téma, 
nikoli princip. Princip platí za všech okolností, platí solidarita v etickém smyslu slova i 
v situaci, kdy druzí dělají něco špatného? Nikoli, nepřidáš se k většině, páše-li zlo, stojí přece 
ve Starém zákoně. Práce se tedy měla jmenovat „Uplatňování principu ekvity při tvorbě 
zdravotnického systému“. Nebo měly být principy v plurálu. Zdá se, že jde o detail, ale je 
signifikantní: autorka s pojmy zachází nepečlivě a nedrží jejich význam. 
Další otázka, která ne mne dolehla, po přečtení práce je, v čem spočívá autorčin přínos, co 
zkoumala a vyzkoumala. Práce se podle výkladu autorky dělí na část teoretickou a praktickou. 
Teoretická část, cca prvních 125 stran textu má dost chabou úroveň, jde o převážně o 
kompilační práci, navíc technicky provedenou dosti ledabyle. Autorka používá tří typů písma. 
Kurziva, jak se dohaduji, označuje přímé citace, normální písmo parafrázuje převzaté výklady 
a tučné písmo odhaduji na vlastní stanoviska autorky. Těchto pasáží je v celkovém textu, 
odhaduji, nejméně a je v nich nejvíce chyb. Zejména proto, že jazyk práce je nedbalý, jak se 
níže pokusím ukázat mnohdy na hraně či za hranou srozumitelnosti. Co do témat, práce kolísá 
v různých okruzích, desítky stran jsou věnovány historickým reminiscencím, které do práce 
většinou spíše nepatří a jejichž hodnota je velmi problematická, velká část výkladů snad 
oborově patří k sociálnímu lékařství, jejich hodnotu si netroufám posuzovat. K tématu 
samému toho mnoho není. 
Praktická část komparuje zdravotnické systémy Švédska, Francie a České republiky, převážně 
na základě dostupných dat převážně z produkce OECD. Jen s jistým sebezapřením mohu 



snahu autorky pokládat za výzkum. Výzkumné otázky jsou velmi neambiciózní a tak asi 
nepřekvapí, že jsem se z této části práce nedověděl nic, co bych před tím nevěděl a to se o 
problematiku nijak zvlášť nezajímám. Když jsem byl mladší, používali jsme k charakteristice 
takových výzkumných výsledků formulace: „ To ti Venca pisk!“ Grafy (je jich asi dvacet) 
jsou dobře reprodukované, výmluvné, ale autorka je pouze přejala, komentáře jsou stručné, od 
deseti i méně řádek k dvojnásobku na kus a grafy spíše popisují, než analyzují. Obrázky jsou 
tak výmluvné, že komentář vlastně netřeba. 
Z uvedeného, obávám se, vyplývá, že práci nemohu s dobrým svědomím doporučit 
k obhajobě. Abych prokázal, že jsem práci přečetl důkladně, a doložil některá svá tvrzení, 
přidávám asi deset konkrétních námitek k jednotlivým stránkám textu. Našlo by se jich i více, 
v textu, se kterým jsem pracoval, jsem některé další označil otazníky či opravami. 
s. 13 Autorka se odvolává na Sokolův výklad a vzápětí použije Sokolem definované pojmy – 
jednání a chování – v obráceném smyslu. 
s. 16 Autorka píše: „v období totalitních režimů (1948-89), copak před rokem 1948 totalitní 
režimy neexistovaly, o létech po roce 1989 nemluvme. 
s. 20 Autorka konstatuje růst chudoby ve středověku (13. – 14. století). Nejde o citát, oč tedy 
své tvrzení opírá? O srovnání s minulostí? Nebo snad usuzuje, že ideál chudoby u sv. 
Františka z Assisi byl důsledkem obecného zbídačení? Na téže stránce v pozn. 4 připojuje 
biografickou informaci o Karlu Englišovi převzatou s populární encyklopedické publikace, 
v textu se taková v práci tohoto druhu nemístná osvěta opakuje i jinde.  
s. 22 Perla: „Lidská práva se neustále vyvíjí, a v posledním půlstoletí nasbírala mnoho 
zkušeností a byl sestaven přehled lidských práv. Koncept lidských práv má své slabiny, které 
byly využívány totalitními režimy a byly vykládány dle svých potřeb moci. Lidská a občanská 
práva jsou kulturním a společenským výtvorem, který se vyvíjel po celá tisíciletí. Je to 
výsledkem i mnoha západního přesvědčení, že svoboda každého je prospěšná i pro 
společnost, neboť lépe šíří dobré než zlé. Subjektivní právo pro člověka je zároveň 
vymahatelné na druhém člověku. Autoři první francouzské Deklarace si zároveň 
uvědomovali, že k právům patří i povinnosti, které se však časem vytratily.“ Tolik Válková, 
pravopisné, stylistické a věcné chyby jsem ponechal v původním stavu. To nejlepší nakonec: 
V textu dizertace je za tímto úryvkem v závorce: (Sokol, 2007) 
 s. 23 „V rámci politických změn po roce 1948, kdy se moci ujala komunistická strana, a 
rozvíjel se sociální stát se sociálně-demokratickými principy. Dle Dekenovy typologie 
sociálních států je tento stát nazýván leninským režimem, která má rysy univerzalismu a 
korporativní pojetí (Deken 2012) v současné době se v České republice uplatňuje také 
korporativní pojetí, ale dle Martina Potůčka je Český stát deformován neoliberálním viděním 
světa. (Potůček, 2011)“. Degen (2002) není v seznamu literatury. Další perla je technicky 
vzato zřejmě nepřiznanou sekundární pseudocitací, která odpovědnost za obludnou formulaci 
vrhá na Potůčkovu hlavu, nedivil bych se, kdyby autorku žaloval. Ještě na s. 104 udělá 
autorka prof. Potůčkovi další chybu v citaci místo slova „odcizení“ se do citátu vloudilo 
„odlišení“. 
s. 26 Zde autorka nejen ledabyle začíná odstavce malým písmenem, ale hrubě tendenčně 
podsouvá Bismarckovým sociálním reformám záměr zmocnit se „nemalých finančních 
prostředků dělnických spolků“, zcela v linii marx-leninismu. Tvrzení není citováno, autorka 
to tedy má z vlastní hlavy, nebo snad z VUMLu? To snad není možné již z časových důvodů. 
s. 28 „Filosofický základ sociálního státu v 19. st. položili socialisté Karel Marx a Bedřich 
Engels…“ Ze stejných zdrojů? Tato perla je však v nebezpečné blízkosti parafráze J.Kellera, 
že by jeho levicovitost dosáhla až sem. Těžko. Patrně další tvůrčí parafráze…Tuto myšlenku 
autorka ještě jednou zopakuje na s. 84, kde Marx s Engelsem formulovali nový přístup 
k řešení sociální problematiky v kapitalismu… 



s. 31 Další zkoušku připravila autorka prof. Kellerovi zde: Nejprve asi v parafrázi položila 
vrchol sociálního státu do 50. a 60. let, a v následující citaci nechá Kellera nesouhlasit se 
sebou samým – „…v průběhu let šedesátých a na počátku sedmdesátých let dvacátého 
století.“   
s.87 Další ukázka autorčiny nedbalosti tentokrát v přímé citaci Quido Manna, který ovšem 
znovu není v seznamu literatury. Citát ponechávám v původním znění: „Od založení Poradny 
až do konce října 1924 bylo ve všech Poradnách „Našim Dětem vyšetřeno 113908 dětí, 
lékařských prohlídek bylo vykonáno 390 017….ze 1924 dětí bylo jich zdravých shledáno 
37 042..“ Tak zdravé děti už nikdy mít nebudeme a nikde na světě je nemají!  
s. 89 „Choroba byla jednou z nemocí, která velmi oslabovala tehdejší hospodářský vývoj 
společnosti.“ 
s. 96 „V období 70 let 20. stol. bylo XIV. sjezdem KSČ uloženo dokončit vytyčenou etapu 
rozvoje zdravotní péče, a to především rozšiřování dostupné zdravotnické sítě, převážně se 
zaměřením na ambulanci, specializovanou a lázeňskou péči…“ Krásný jazyk, jako bych to 
slyšel, autorka ale necituje, to vymyslela… 
s. 101 „Centralizace ale také vedla k tomu, že poklesla společenská prestiž lékařů a 
zdravotních sester…“ To také není v autorčině textu citát. 
s.113 Příslušný ministr se nejmenoval Stránský, jak píše autorka, ale Stráský, v obou 
případech Jan. 
 
Přiznávám, že nemám sílu pokračovat, i když jsem si z druhé poloviny práce vypsal ještě 
jednou tolik pasáží,končím. Zbylé pasáže jsou totiž monotónní. Věta nebo většinou odstavec 
začíná: Etická otázka, Etickou otázkou či nějak podobně a pak zpravidla následuje krátké 
téměř či zcela eticky nedotčené téma. Na s. 159 Etickou otázkou zůstává, zda je nastavena 
spravedlivě léková politika ministerstva zdravotnictví. Otázek pak obvykle následuje několik. 
V tomto případě otázka finanční spoluúčasti, otázka, zda má ambulantní specialista prostor a 
čas hovořit s klientem Jak je organizována prevence a osvěta? Pro všechny otázky je 
příznačné, že v závěru práce nechává autorka tyto otázky bez odpovědí. 
 
Závěrem tedy konstatuji, že předloženou práci nemohu doporučit k obhajobě, nedoporučil 
bych ji ani v případě, že by se autorka ucházela o  nižší akademickou hodnost 


