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Úvod 

Zvolené téma disertační práce je v současnosti velmi aktuální, zejména v kontextu 

neustálé potřeby transformace českého zdravotnického systému. I proto, že prozatím v této 

oblasti neexistuje práce, která by věrohodným a akceptovatelným způsobem mapovala 

jednotlivé koncepce rozvoje českého zdravotnického systému a jejich etický rozměr. V ČR, 

jak je obecně známo, převládá přístup, který především zohledňuje ekonomický rozměr 

jednotlivých koncepcí. Z tohoto pohledu je volba tématu práce vysoce žádoucí a potřebná.  

Jak je uvedeno v anotaci: „Hlavním cílem disertační práce bylo na základě vybraných 

indikátorů analyzovat (stanovit, zjistit), zda náš zdravotnický systém respektuje etické 

principy dle doporučení dokumentu WHO (program Zdraví 21).“  

 

Koncepce a rozsah práce  

Práce je členěna do 14 kapitol včetně úvodu a závěru. Tyto kapitoly lze rozdělit do 

několika částí. V teoretické části jsou, dle vyjádření autorky na straně 5, „hledány vzájemné 

vztahy stávajícího zdravotnického systému s etickým principem ekvity v oblasti zdraví“. 

Druhou část (tj. kapitoly 4 až 8) tvoří detailnější rozbor včetně historického vývoje 

zdravotnického systému České republiky. Následuje část, která je věnována zahraničním 

systémům Švédska a Franci, jejich hodnocení včetně komparace s Českou republikou na 

základě kvantitativních indikátorů. Poté je pozornost věnována dlouhodobé péči, jsou zde 

uvedeny dvě kazuistiky, které jsou využity pro podpůrnou argumentaci o fungování systému v 

České republice a jsou komparovány se švédským a francouzským modelem. Následuje 

diskuse a závěr. Dále disertační práce obsahuje dvě přílohy. Celkový rozsah práce je 224 stran 

textu. 

 

Metody použité v disertační práci 

Autorka zvolila komparační metodu hodnocení našeho zdravotnického systému s 

jinými zdravotnickými systémy, které v minulosti prošly systémovou transformací 

zdravotnictví, konkrétně Švédska a Francie. Švédsko reprezentuje stát se zavedeným 

severským modelem zdravotní péče a Francie uplatňuje západoevropský typ zdravotní péče. 

Zvolenou metodikou hodnocení je srovnání dle doporučení WHO (tj. vybrané indikátory) se 

zaměřením na zdravotní stav obyvatelstva, na který poukazují zejména rozdíly v naději na 

dožití a zdravou délku života ve srovnávaných zemích, dále na determinanty zdraví, 

poskytované zdravotnické služby a financování zdravotnictví a alokace zdrojů.  

Hodnocení zdravotnického systému z hlediska ekvity v České republice bylo 

zpracováno na příkladu kardiovaskulární onemocnění. Zvolený vhodně poukazuje na rozdílné 

přístupy v jednotlivých srovnávacích zemích a lze na něm rozebrat etické problémy 

zdravotnického systému. Dále je pozornost autorky věnovaná dlouhodobé péči, která 



umožňuje poukázat na nesystémový přístup z hlediska spravedlivé alokace finančních zdrojů 

a dostupné sítě zdravotně sociálních služeb v České republice ke klientům a jejich rodinám, 

kteří se ocitají v obtížné životní situaci.  

 

Zhodnocení obsahu práce 

V teoretické části je hodnocen zdravotnický systém z hlediska principu ekvity ve 

vztahu k solidaritě. tzn. jak je zabezpečena zdravotní péče o chudé a bohaté, zdravé a 

nemocné. Autorka v teoretické části popisuje klíčové principy zdravotnického systému, kam 

patří spravedlnost ve zdraví a solidarita, ekonomická efektivita, dostupnost a preventivní 

opatření. Jednotlivé kapitoly teoretické části na sebe logicky navazují a vysvětlují zvolené 

klíčové pojmy z hlediska etického přístupu. Autorka se zabývá hodnotami ve společnosti, 

které jsou velmi důležité ve společnosti pro tvorbu spravedlivého zdravotnického systému (s. 

10. -14) Vnímání hodnoty zdraví ve společnosti je přímo úměrné ve vztahu k solidaritě, jak je 

utvářena ve společnosti. Autorka velmi podrobně popisuje význam solidarity a její historický 

vývoj, který má vliv na utváření hodnot ve společnosti (s. 14-21). Solidarita ve společnosti je 

základním kamenem pro utváření různých forem sociálního státu. Na popisu historické vývoje 

solidarity autorka poukazuje, jak se vyvíjely až do současnosti moderní instituce, které 

spočívají buď v poskytování sociální pomoci jednotlivcům, nebo skupinám obyvatelstva. 

Rozbor jednotlivých sociálních států z hlediska slabých a silných stránek je dost důležitý pro 

praktickou část zpracování hodnocení jednotlivých zemí, neboť každý vybraný stát 

reprezentuje jiný tip sociálního státu, který vytváří a formuje priority zdravotní politiky státu a 

rozvíjí zdravotnický systém z hlediska financování a spravedlivé dostupnosti sítě zdravotních 

a sociálních služeb pro všechny socioekonomické skupiny obyvatelstva. (s. 21 -35). Solidarita 

a ekvita jsou klíčové pojmy, kterými se autorka zabývá v teoretické části, a jsou základem 

tvorby zdravotnického systému v evropské strategii Zdraví 21. Autorka popisuje ekvitu 

z historického hlediska a významu pro tvorbu zdravotnického systému. (s. 37-44). Kapitola 

Alokace zdrojů v rámci systému zdravotní péče se zabývá etickými aspekty zdravotní péče 

z hlediska ekonomického pohledu na zdravotnický systém a odpovědnosti státu zajišťovat 

zdravotní a sociální služby. Dále autorka popisuje makro- a mikroekonomický pohled ve 

zdravotnickém systému, který je velmi důležitý pro další vývoj a aplikaci nových přístupů v 

prevenci a léčbě onemocnění.  

V kapitole Právní předpisy, autorka velice podrobně popisuje právní dokumenty, které 

mají vztah k etickým principům. V právních dokumentech autorka diskutuje a dokládá i 

statistickými čísly nespravedlivý přístup a nedodržování těchto právních norem, a jak se 

jednotlivé popsané etické principy prolínají v zákonných normách a řídí mezinárodními 

úmluvami. Uvedený výčet právních dokumentů má vztah k dalším kapitolám, neboť autorka 

vychází z nejdůležitějších právních předpisů, kterými by se měla Česká republiky řídit při 

utváření zdravotnického systému. (s. 50-61). Dále se autorka zabývá a diskutuje o nových 

právních předpisech v oblasti zdravotnických služeb zákonem o specifických zdravotních 

službách a zákonem o zdravotnických službách, které nahradily zákon o péči o zdraví lidu 

z roku 1966. Dále se velmi podrobně zabývá Zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných 

rozpočtů ze dne 19. září 2007, který byl předmětem politických svárů a měl přispět k regulaci 

nákladů na zdravotní služby (s. 61 -70). Tato kapitola je velmi přínosná k pochopení 

spravedlnosti zdravotnického systému a k další diskusi v praktické části. Dále se autorka 

zaměřila v rámci nových právních norem na veřejnou diskusi nad zdravotnickým systémem, 

který Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV, který zkoumá veřejné 

mínění občanů. V této kapitole doložila ucelený pohled na problematiku zdravotnického 

systému, ale také i na veřejné mínění občanů.  

V kapitole historický vývoj zdravotnického systému je podrobně popsáno, jak se 

zdravotnický systém vyvíjel až do současnosti. Autorka tuto kapitolu zpracovala tak, aby byl 



pochopen současný nastavený zdravotní a sociální systém. Je popsán historický vývoj 

formování obou systému a je velmi podrobně diskutována solidarita a alokaci finančních 

zdrojů z pohledu rozvoje zdravotnického a sociálního systému. Historický rozvoj je podrobně 

popsán od dob Rakouska –Uherska, který byl významným mezníkem pro utváření 

zdravotnického systému později při samostatném vzniku. Autorka popisuje, jak se měnily 

priority v obou systémech, postupné rozšiřování zdravotní péče včetně financování pro 

jednotlivé skupiny obyvatelstva. Tato kapitola vývoje dostupnosti a alokace finančních zdrojů 

v čase je pro samotné zpracování tématu ekvity velmi důležitá pro pochopení současného 

systému zdravotní i sociální péče, která má kořeny v historii. V jednotlivých kapitolách 

autorka dokládá z literatury statistické údaje, které vedly ke stanovování priorit zdravotní péče 

o obyvatele v tehdejších systémech. ( s-73-102). Kapitola Reformní změny ve zdravotnickém 

systému po roce 1989 pojednává o snahu reformovat zdravotnický systém, kde bylo hlavním 

cílem celého liberalizačního procesu ve zdravotnictví nastavit ekonomičtější využívání 

finančních zdrojů a nastavení základních principů, jako je svobodná volba lékaře, zdravotního 

pojištění, posílení primární péče a podpora rozvoje sociálních služeb, podpora vzdělání, 

výzkumu, zdraví a prevence. Autorka analyzuje návrhy jednotlivých ministrů zdravotnictví od 

roku 1989 až do současnosti, které jsou podloženy statistickými údaji a doplněno diskusí 

odborné veřejnosti. Na vybraných konceptech autorka analyzuje kladné stránky návrhů, které 

jsou podloženy statistickými údaji a diskusí odborné veřejnosti. (s. 102-117) Tato kapitola je 

pro nastavení ekvity ve zdravotnickém a sociálním systému velice důležitá, neboť sleduje a 

diskutuje nesystémový přístup v obou resortech (zdravotní a sociální systém). Je důležitá pro 

srovnávací studii ČR, Francie a Švédsko a dále pro zabezpečení zdravotně sociální péče 

(dlouhodobé péče) v ČR. Vhodně je zde uveden projekt Kulatý stůl, který měl přispět k 

nastavení ekonomické udržitelnosti zdravotnického systému s využitím příkladů dobré praxe 

v jiných evropských zemích. V tomto projektu byly analyzovány a navrženy změny ve 

zdravotnickém systému, který má dopady i do sociální oblasti (dlouhodobá péče). Závěry 

z projektu byly i námětem na zpracování problematiky dlouhodobé péče v ČR. Dále se 

autorka odkazuje na závěry Jana Holčíka, který podrobil kritice plnění strategie Evropské unie 

Zdraví 21 a její realizaci v České republice po deseti letech z hlediska její aplikace do veřejné 

politiky. Na těchto závěrech autorka podrobila kritice a analýze nesystémový přístup ke 

klientům vyžadující dlouhodobou péči (s. 117-122). 

Kapitola Zdravotnické systémy je věnována systémům ve vybraných státech Švédsko 

a Francie ve srovnávání s Českou republikou po roce 1989. Autorka porovnávala solidaritu 

mezi zdravými a nemocnými, chudými a bohatými a alokace zdrojů do systému zdravotnictví. 

Zdravotnický systém je srovnáván v oblasti akutní a rehabilitační péče a dlouhodobého 

modelu zdravotní péče. Jako hlavní ukazatel byl zvolen příklad zdravotní péče v oblasti 

kardiovaskulárních chorob, systém financování akutní, rehabilitační a dlouhodobé péče. 

Autorka popisuje jednotlivé zdravotnické systémy z hlediska jejich transformace a podkládá 

statistické údaje úspěšnosti transformace ve srovnávacích zemích. Autorka uvádí postupy 

transformace, včetně dostupnosti zdravotní a sociální péče a alokaci finančních zdrojů. Vše je 

podloženo statistickými údaji a diskusí odborné veřejnosti. Na těchto příkladech správné 

praxe je založena srovnávací studie. (s 122-132). 

Závěr práce je věnován komparaci získaných výsledků studie, odborné literatury 

vzhledem k zabezpečení dostupné zdravotní a sociální péče pro všechny cílové skupiny. 

V závěru se autorka zabývá solidaritou mezi chudými a bohatými, nemocnými a zdravými. 

Poukazuje, že srovnávací země mají nastavený systém dostupnosti a financování dlouhodobé 

péče. Zatímco se v České republice stále nedaří systémově vyřešit dlouhodobou zdravotně 

sociálně péči. Není definovaná dostupná síť poskytovatelů, podmínky poskytování a ani 

spravedlivý přístup financování dlouhodobé péče v sociálním a zdravotním systému. 

Spravedlnost a rovnost mezi všemi socioekonomickými skupinami obyvatelstva je hlavním 



tématem dokumentu Zdraví 21 (dokument WHO), který by měl zaručit každému občanovi 

srovnatelné podmínky v přístupu ke zdraví. Autorka správně konstatuje, že V České republice 

v současné době probíhají reformní změny ve zdravotnictví – snaha o transformaci 

zdravotnického systému. Změny by měly spočívat zejména v restrukturalizaci lůžkové akutní 

péče. V této souvislosti práce vhodně poukazuje, že neustálé politické změny od roku 1989 

brzdily rozvoj celého zdravotnického systému. Reforma zdravotnictví byla v roce 1995 

připravena odborníky, nicméně vlivem střídání politických stran nebyla v celém kontextu 

uskutečněna. V České republice se uplatňuje akutní model péče, jak autorka prokázala 

v teoretické a praktické části práce a ostatní typy péče jsou podfinancovány (domácí zdravotní 

péče, geriatrická péče apod.). Dále autorka prokázala, že nesystémový přístup obou resortů 

v ČR vede k nespravedlivému přístupu k různým socio-ekonomických skupinám 

obyvatelstva. Srovnávací studie napomohla identifikovat tyto problémy v ČR. Francie a 

Švédsko již od roku 2000 transformují zdravotní a sociální péči vhledem k zdravotním a 

sociálním potřebám obyvatelstva.  

 

Formální stránka práce 

Po formální stránce práce splňuje obvyklá kritéria a normy. Text je zpracován pečlivě 

(až na drobné výjimky např. vypadnutí slova péče v názvu podkapitoly 12.5). Text je 

doprovázen vhodnými grafy, které dokumentují dané téma. Pokud se objevují formální 

nedostatky, jsou pouze méně závažné. Povětšinou se jedná o neopravené „překlepy“, případné 

občasné problémy s formátováním, např. výskyt puntíků na str. 130 – 131.  

 

Závěr 

Disertační práce je zpracována na aktuální téma. Jak je výše uvedeno jedná se o 

disertační práci, která se zaměřuje na více témat. U tohoto typu prací je obtížné všechna 

témata jasně, přehledně a logicky propojit. Jisté problémy jsou patrny i v předkládané 

disertační práci. Dále je zde určitá nevyváženost v rozsahu jednotlivých kapitol, např. kapitola 

10. S přihlédnutím k výše uvedeným nedostatkům lze konstatovat, že disertační práce je 

zpracována v logické posloupnosti s relevantní oporou v tuzemské i zahraniční odborné 

literatuře. 

Oceňuji návrhovou část uvedenou v kapitole 12, konkrétně podkapitoly 12.5 a 12.6 

zaměřené na dlouhodobou péči, a to jak v zdravotní tak i sociální oblasti. Největší přínos 

vidím v návrzích principů dlouhodobé domácí zdravotní péče a její dostupnost. Autorka 

vhodně propojuje zdravotní péči s  vybranými sociálními službami včetně diskuze nad rolí 

neformálně pečujících osob. Rozborem těchto témat prokázala autorka schopnost vlastního 

odborného názoru včetně formulace relevantních návrhů. Dále je nutno vyzdvihnout, že 

autorka práce se přímo podílela na vytvoření zákona o dlouhodobé péči a na zpracování 

analytických podkladů ke změně poskytování dlouhodobé péče z hlediska zabezpečení 

finančních zdrojů a spravedlivé dostupnosti pro všechny klienty. 

 

Autor ve své disertační práci prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru. 

Práce splňuje požadavky kladené na disertační práce v daném oboru. 

 

V Ostravě dne 16. 4. 2015  

 

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 


