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Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila zajímavé, a málo řešené téma eutanazie.
Vzhledem k návrhu zákona o důstojné smrti z roku 2016 jde zároveň i o téma aktuální.
Struktura práce je přehledná a logická. Za dobrou považuji i strategii zařazení kapitoly
s důležitou terminologií (str. 5) hned za úvod, do které je navíc zařazena i tématika
paliativní péče, vůči které eutanazii autorka dále vztahuje. Do úvodní části práce autorka
zařadila i vstupní analýzu výzkumného problému, ve kterém popsala vývoj legalizace
eutanazie v ČR.
Hlavní cíl „identifikovat důvody k napsání návrhu zákona o důstojné smrti
prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s hlavními aktéry politického spektra. “
(str. 21) i všechny tři dílčí cíle byly v práci zcela naplněny. Cíle, výzkumné otázky i
použité metody jsou přehledně uvedeny v tabulce (str.25).
Autorka staví na kvalitativním přístupu, kdy stěžejní zvolenou metodou jsou rozhovory
a mediální analýza. Oceňuji výběr respondentů, kdy autorka uskutečnila expertní
rozhovory včetně rozhovoru s předkladatelem zákona, a dále 16 polostrukturovaných
rozhovorů s liniovými pracovníky, konkrétně doktory ze dvou zdravotnických zařízení.
Ve čtvrté kapitole věnované cílům a metodologii autorka konkrétní metody jen
víceméně letmo představuje a jejich podrobnější popis pak najdeme vždy v úvodu
příslušných kapitol.
Celou práci autorka opírá o tři základní teoretické koncepty - teorii nastolování agendy,
koncept aktérů generujících agendu v arénách (model A-A-A) a koncept liniových
pracovníků. Tři koncepty se na první pohled zdají být moc, přesto nutno podotknout, že
všechny tři jsou v práci uplatněny. V celé části věnované teoretickým východiskům
autorka prokazuje svou schopnost pracovat s klíčovými českými i zahraničními zdroji.
Text se nezúžil jen na popis daného konceptu, ale zároveň už je zde nabídnuto i
propojení s tématem eutanazie. Teoretické koncepty jsou doplněny i hodnotovým
konceptem lidských práv, kdy je daný text zaměřen i na legislativní ukotvení eutanazie a
její vazbu na lidská práva. Užší souvislost této části vidím s kapitolou sedm, kde autorka
analyzuje rozhovory se zástupci z náboženské a právnické oblasti. Zároveň oceňuji, že
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se autorka tímto snaží o zmapování širšího kontextu dané problematiky.
Devátá kapitola je stěžejní částí celé diplomové práce, jak do obsahu, tak do rozsahu.
Obsahuje expertní rozhovory s politickými aktéry, polostrukturované rozhovory s
liniovými pracovníky a mediální analýzu. V případě prvního pilotního rozhovoru se
starostou Chýnova nebyl informační přínos veliký, na druhou stranu byl proveden
v začátku psaní celé práce a i přesto poskytl obraz o roli politických aktérů, kteří nejsou
přímo zainteresováni na řešení problematiky eutanazie, přesto se dá očekávat, že se
budou muset k této otázce, např. formou hlasování, vyjádřit. Přínosné jsou dle mého
názoru informace získané z rozhovoru s dvěma zainteresovanými aktéry, konkrétně
předkladatelem zákona a dále spoluautorem zákona. Zajímavé by bylo rozšířit pole
aktérů i o politického aktéra z tábora zarytých odpůrců eutanazie. Druhá rovina mapuje
přístup liniových pracovníků z řad lékařů ve svou nemocnicích. Nejsem si jista, zda do
dílčích závěrů autorka podvědomě nepromítla i své vlastní přesvědčení o paliativní péči
jako vhodnější alternativě. Na druhou stranu svůj přístup na začátku práce přiznává a i
z četných konzultací vím, že zde byla maximální snaha přistupovat k tématu objektivně.
Třetí zkoumanou oblastí jsou média. Mediální analýzu 36 článků považuji za zdařilou
od výběru médií po samotné závěry.
V celé analytické části autorka vhodně kombinuje výsledky rozhovorů s dalšími
poznatky z odborné literatury či legislativy, s vyjádřeními zainteresovaných aktérů,
apod. Potěšil mne aktivní přístup studentky, kdy v rámci získávání informací se
zúčastnila semináře pořádaného k tématu eutanazie v poslanecké sněmovně (jehož
konání si sama zjistila).
Autorka své závěry z analýzy podložila relevantní argumentací, dokazuje, že je schopna
pracovat s odpovídající českou a zahraniční literaturou.
V celé práci autorka prokazuje stylistickou dovednost, text je správně zformátovaný a
citace odpovídají normě. V textu se objevuje minimum překlepů. Jako jedinou slabinu
textu vidím jeho obsáhlost, která někdy sváděla k trochu vetší rozvláčnosti, než bylo
zapotřebí.

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