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Věcný přínos práce: Předložená diplomová práce se zabývá zajímavým a zároveň důležitým 

tématem zdravotní politiky, které je však často opomíjeno. V praxi se projevují deficity rozvoje 

poznatků z oblasti účinnosti řízení péče obecně o chronicky nemocné, speciálně o nemocné celiakií. 

Proto považuji již výběr tématu z hlediska zdravotní politiky za velmi přínosný. Diplomová práce 

Kristýny Přibylové je navíc velmi kvalitně zpracovaná, a to jak po stránce věcné, tak formální a 

přináší řadu nových zjištění.

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení: Výzkumné otázky jsou formulovány 

jednoznačně a  jsou provázány s oběma cíli práce. V průběhu práce dochází k zodpovězení všech 

výzkumných otázek, přičemž explicitně na jednotlivé výzkumné otázky autorka dobře reaguje 

v závěru práce.

Struktura práce, teoretické koncepty a metodologický přístup: Předložená práce je logicky

strukturovaná a obsahuje všechny části dle požadavků kladených na zpracování diplomové práce. 

Autorka pečlivě a srozumitelně formuluje výzkumný problém, stanovuje cíle práce, výzkumné 

otázky a představuje výzkumný design a metody. Autorka uvádí do souvztažnosti jednotlivé 

výzkumné otázky, metody sběru dat a metody analýzy dat (strana 12). Sama autorka upozorňuje na 

slabiny (především nereprezentativnost) provedeného kvantitativního dotazníkového šetření, pro 

účely diplomové práce je však tento výzkum podle mého názoru i tak přínosný a společně s dalšími 

použitými metodami umožňuje kvalitní vhled do řešené problematiky. Teoretická východiska práce 

jsou dobře zpracovaná, autorka pracuje s vlastním konceptuálním rámcem, který zahrnuje všechny 

relevantní teoretické koncepty a vytváří konzistentní teoretický podklad pro analytickou část práce. 

Věcná správnost a způsob argumentace: Autorka používá přesvědčivou argumentaci podloženou 

relevantními zdroji. V hlavní empirické části práce – případové studii (kap. 7) se autorka opírá o 

analytický rámec (vlastní zpracování na základě příslušné literatury), který jí napomáhá přehledně 

strukturovat zkoumanou problematiku a věcně správně formulovat jednotlivá zjištění. Celkově je 

z práce cítit zdravá vnitřní zaujatost řešenou problematikou.



Formální zpracování: Stylisticky a formálně je práce velmi kvalitně zpracovaná, jazyk práce je 

srozumitelný, formulace jsou přesné a přesvědčivé. Také s literaturou pracuje autorka dle norem. 

Oceňuji značné množství schémat a grafů, které práci ozvláštňují a přidávají jí na hodnotě.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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