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Posudek

Volba tématu
Problematika eutanazie je oblastí, která je poslední dobou velmi diskutovaná nejen v kruhu 
odborníků, ale především laickou veřejností. Protože se jedná se o problematiku aktuální, 
která řeší jeden z nejpalčivějších a nejdiskutovanějších otázek současnosti, považuji její 
zvolení jako téma bakalářské práce za plně vyhovující. Ze způsobu zpracování je patrno, že 
problematika eutanazie je oblastí, která autora bakalářské práce velmi zajímá a které 
věnoval patřičnou pozornost.

Teoretická část
Teoretická část je logicky členěna do 6 kapitol, ve kterých se autor práce věnuje vysvětlení 
termínu eutanazie, historickému pohledu na problematiku, vztahu eutanazie a náboženství, 
přístupu k eutanazii v současné době, zkušenostem ze zahraničí a argumentům pro a proti 
eutanazii. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Při zpracováni autor vycházel ze 7 odborných publikací a 25 internetových zdrojů. Převaha 
internetových zdrojů vychází ze situace, kdy není v současné době ještě dostatek odborných 
publikací věnujících se problematice eutanazie.
Ne všechny citované literární prameny odpovídají platné normě.
Úroveň jazykového zpracování je na velmi dobré úrovni, autor práce vhodně a přesně 
formuluje své myšlenky, využívá odborné terminologie.

Empirická část
V empirické části práce byly stanoveny 4 cíle, kdy autor zjišťuje postoj laické veřejnosti 
k problematice eutanazie, zjišťuje, zda jsou rozdíly v pohledu respondentů na danou 
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problematiku z hlediska věku, vzdělání, povolání a náboženského přesvědčení. Zjišťuje 
nejčastější informační zdroje laické veřejnosti k dané problematice a případné odlišnosti 
v názorech zdravotníků a laické veřejnosti na eutanazii. K zjištění potřebných informací bylo 
použito z důvodu kvantitativního výzkumu dotazníkové šetření. Metoda je vhodně a 
podrobně v práci popsána včetně popisu jednotlivých položek obsažených v anonymním 
dotazníku. Výzkumný vzorek, který charakterizuje úvodních 5 demografických otázek, čítá 90 
respondentů, je dostatečným způsobem vyhodnocen v úvodních 5 grafech.
Autor pro konkrétní účely své práce zařadil do laické veřejnosti i zdravotníky. V práci jejich 
zařazení odůvodňuje tím, že v ČR není eutanazie zákonem povolena, tedy způsoby 
provedení, indikace a praktický výcvik není a nemůže být vyučován, zdravotníci se eutanazii 
žádným způsobem profesně nevěnují, proto považuje zdravotníky v pravém slova smyslu 
v oblasti eutanazie rovněž za laiky. Tento pohled přispívá k originalitě práce a umožňuje nový 
pohled na problematiku.
Rozsáhlá diskuse je věnována nejen polemice nad výsledky, ale i srovnání s četnými výzkumy 
v zahraničí a hodnotí výsledky, které vhodně porovnává se svým předpoklady.
Způsobem zpracování bakalářské práce bylo dosaženo stanovených cílů. 
V kapitole „Doporučení pro praxi“ klade důraz na přístup zdravotnického personálu 
k pacientům v terminálním stadiu a doporučuje z důvodu porozumění lidské duši posílit 
výuku psychologie na zdravotnických školách.

Přílohy 
Předkládané přílohy, obsahující dotazník pro respondenty a schválení žádosti o dotazníkovou 
akci, odpovídají požadavkům. 

Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací. 
Stylistická úroveň práce je plně vyhovující, práce je psána kultivovaným jazykem, pro čtenáře 
velmi čtivá. 
Místy se v práci objevují drobné gramatické chyby, text na straně 25 nenavazuje s textem na 
straně následující, u obsahu chybí čísla stran. Tyto nepřesnosti však nesnižují kvalitu 
předkládané práce.
Autor plně využíval konzultace, na které byl vždy připraven. 

Celkové hodnocení práce 
Bakalářská práce zabývající se postojem laické veřejnosti k eutanazii podává ucelený pohled 
na problematiku. Text teoretické části autor velmi často protkává svým názorem a 
pohledem, využívá polemiky. Pro konkrétní účely své práce zařadil do laické veřejnosti i 
zdravotníky. V práci jejich zařazení odůvodňuje tím, že v ČR není eutanazie zákonem 
povolena, tedy způsoby provedení, indikace a praktický výcvik není a nemůže být vyučován, 
zdravotníci se eutanazii žádným způsobem profesně nevěnují, proto považuje zdravotníky 
v pravém slova smyslu v oblasti eutanazie rovněž za laiky. Tento pohled přispívá k originalitě 
práce a umožňuje nový pohled na problematiku.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci

Doporučuji k obhajobě
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Práci klasifikuji stupněm výborně

Otázky k obhajobě práce 
1) V případě, že by byla uzákoněna eutanazie v naší republice, v čem spatřujete určitá 
nebezpečí?

V Praze, 16. května 2013                                                                Mgr. Miluše Kulhavá


