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Student si vybral ke své práci téma většinou opomíjené jak studenty, tak i tvůrci politiky, a zaměřil 

se na tvorbu zdravotní politiky na krajské úrovni. Velmi oceňuji jeho odvahu pustit se do tak 

náročného úkolu a jeho schopnost zhostit se tohoto úkolu s tak dobrým výsledkem.  

Cíl práce „zkoumání vzniku, tvorby a reálného uplatnění zdravotní politiky formované krajem.“ (str. 

11) je dále dekomponován na čtyři dílčí podcíle. Cíle i podcíle byly v práci naplněny. Autor si 

stanovil v návaznosti na podcíle devět výzkumných otázek, na které uspokojivě odpověděl. 

Diplomová práce je členěna na následující části: Úvod, 1. Vymezení výzkumného problému, 2. Cíle 

a výzkumné otázky, 3. Teoretická východiska, 4. Metodologie a data, 5. Vývoj zdravotnictví na 

území České republiky a kraje Vysočina, 6. Vznik koncepčních dokumentů Kraje Vysočina, 7. 

Koncepční dokumenty zdravotní politiky kraje, 8. Naplňování zdravotní politiky Kraje Vysočina, 

Závěr. Struktura práce je přehledná a logická. 

V oblasti metodologie autor staví na kvalitativním výzkumu, kdy základním designem je případová 

studie. Oceňuji široký záběr autora, kdy při své práci analyzoval velké množství materiálů od 

politických dokumentů na národní úrovni přes statistiky až po strategické dokumenty krajské 

úrovně. 

 Autor si za teoretická východiska vhodně zvolil teorii fází veřejně politického procesu (byť trochu 

zjednodušenou) a dále koncept zdraví a jeho determinant. S oběma teoretickými východisky dále v 

analytické části cíleně pracuje a prokazuje svou nejen schopnost pracovat s odborným textem, ale i 

reflektovat získané poznatky.  

V analytické části se autor nejprve zaměřil na vývoj zdravotnictví na území České republiky a Kraje 

Vysočina. Poté v šesté kapitole chronologicky mapuje vznik koncepčních dokumentů Kraje 

Vysočina, aby v následující kapitole analyzoval jejich cíle a hodnocení. Výsledky analýzy jsou pro 

větší přehlednost v tabulce na konci každé podkapitoly. V osmé kapitole pak autor hodnotí 

naplňování zdravotní politiky Kraje Vysočina. 



 

 

 

Autor se ve své práci opírá o klíčové české i zahraniční zdroje, v práci prokazuje stylistickou 

dovednost, text je správně zformátovaný a citace odpovídají normě.  

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na diplomovou práci, 

je vypracována na vynikající úrovni. Z výše zmíněných důvodů proto doporučuji práci 

k obhajobě a navrhuji hodnotit jako „výbornou“. 

 

Navrhované otázky pro autora: 

1. Ve které části v rámci fází politického cyklu vidí autor největší slabinu při tvorbě 

zdravotní politiky v Kraji Vysočina? 

2. Jaké praktické dopady by mohla mít tato diplomová práce pro tvorbu politiky? 

 

 

V Praze dne 13.6. 2016          Ing. Mgr. Olga Angelovská 

                          


