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Posudek 
 
Volba tématu 
Autor práce si zvolil tématiku aktuální a dnes značně diskutovanou. V celé práci je vidět silný 
zájem autora o zvolenou problematiku. 
 
Teoretická část 
Předkládaná práce je členěna do dvou základních částí a to na teoretickou a empirickou část. 
Teoretická část je smysluplným východiskem praktické části a skládá se z šesti kapitol. 
Jednotlivé kapitoly se zabývají definicí pojmu eutanázie, vztahu eutanazie a náboženství, 
současným přístupem k eutanazii. Autor práce neopomněl uvést i argumenty, které hovoří 
pro a proti eutanazii. Pozornost věnuje i historickému náhledu na tuto problematiku. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. V seznamu literatury najdeme 7 klasických 
literárních pramenů a 25 internetových zdrojů. Pozitivně hodnotím využití zahraničních 
pramenů. Teoretická část práce se mi jeví jako přehledná, srozumitelná a inspirativní.  
 
Empirická část 
V empirickém šetření autor zjišťuje postoje laické veřejnosti k otázce eutanazie. Předkladatel 
bakalářské práce si stanovil 4 dílčí cíle. Zabýval se rozdíly v pohledu na eutanazii vzhledem 
k věku, vzdělání, povolání a náboženského přesvědčení respondentů. Dalším cílem bylo zjistit 
nejčastější zdroje informací laické veřejnosti o eutanazii a nakonec zachytit odlišné názory na 
eutanazii mezi zdravotníky a nezdravotníky. Pro zjištění potřebných údajů byl použit dotazník 
vlastní konstrukce o 15 položkách, přičemž otázky č. 1 až 5 sloužily k zjištění základních 
sociodemografických údajů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 90 respondentů, 24 
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mužů a 66 žen. Polovina všech dotazovaných (N-43) pracuje nebo v minulosti pracovalo ve 
zdravotnictví. V empirické části však autor překvapivě nerozdělil respondenty na zdravotníky 
a nezdravotníky. Odůvodňuje to tím, že v našem státě není eutanazie uzákoněna a proto s ní 
ani zdravotníci nemají žádné praktické zkušenosti. Empirická část se proto stává určitým 
přínosem a přináší nám tak nový náhled na tuto problematiku. Otázka č. 6 testovala znalost 
termínů spojených s eutanazií. To, že respondent zaškrtne termín, s kterým se někdy setkal, 
ještě neznamená, že bude pojem schopen vysvětlit či definovat. Byla by zde zajímavá 
podrobnější analýza. Například, jak respondenti rozumějí termínu terminální sedace. 
Výsledky šetření byly značně překvapující. Téměř polovina dotazovaných (N-42) by byla pro 
zavedení eutanazie v ČR. Mezi zastánci eutanazie bylo 20 zdravotníků a 22 příslušníků 
ostatních profesí. Diskuzi k dané problematice hodnotím velice pozitivně. Autor zde 
seznamuje čtenáře se svými názory a zároveň provádí srovnání svých výsledků s četnými 
zahraničními průzkumy.  Cíle, které si vytyčil, byly splněny. Celá práce vyúsťuje ve vhodná 
doporučení, která vyplynula z komparace teoretických základů a dotazníkového šetření.  
 
 
Přílohy  
Praktická část je doplněna jednou tabulkou a 11 grafy, které vhodně ilustrují průběh a 
výsledky šetření. V předkládaných přílohách nalezneme plné znění dotazníku a též schválení 
žádosti o dotazníkové šetření.  
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá metodickým pokynům předepsaných pro zpracování bakalářské práce na 1. 
LF UK. Práce je přehledná, srozumitelná a má velmi dobrou obsahovou a formální úroveň. 
Drobné formální nepřesnosti/překlepy (např. na str. 17, 29) nikterak nedevalvují celkově 
pozitivní dojem z práce. Na str. 25 je zbytečná mezera. Seznam použité literatury je vhodné 
umístit na další stranu nikoliv hned pod kapitolu Závěr. U Obsahu chybí čísla stran.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Rozsah práce, získaný materiál i jeho zpracování odpovídá požadavkům kladeným na 
bakalářské práce. Průzkumné šetření přineslo množství zajímavých dílčích výsledků. 
Předložená práce je vyvážena teoreticky a empiricky a je též metodologicky propracovaná. 
Výzkumná část je zpracována tak, že může podnítit další výzkumné aktivity.  
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučuji k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm výborně. 
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

1) Proč se domníváte, že pacienti zažívají nedůstojné postavení v hospicích (na str. 27)? 
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2) V kapitole Historie eutanazie se nezmiňujete o muži s přezdívkou „Anděl smrti“. O 
koho se jednalo? 
 

3) V kapitole Zkušenosti ze zahraničí se nezmiňujete o muži s přezdívkou "Doktor Smrt". 
O koho se jednalo? 
 

4) Proč pouze odhadujete návratnost dotazníků na 70 % (na str. 49)? 
 

5) V kapitole Diskuse, docházíte k názoru, „že tolerance eutanazie nejen u nás, ale i ve 
světě stále narůstá.“  Znáte příčiny tohoto trendu?  

 
 
 
 
 
 
 
V Praze 27. května 2013       PhDr. Ing. Renáta Hrdličková, DiS.  
    
 


