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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: David Kocelský 

Název práce: Informovaný a angažovaný pacient: případ Crohnovy choroby 

 

Vedoucí práce: PhDr. Dino Numerato, Ph.D. 

Oponent/tka: Mgr. Hana Novotná 

Navržené hodnocení: chvalitebně - D 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Ano. Autor se v práci ptá na otázku, jakým způsobem ovlivňuje přístup k internetu zvládání 

Crohnovy choroby a jaký má vliv na vztah pacienta a lékaře. V teoretické části práce se autor opírá 

především o tématiku důvěry mezi jednotlivými stranami a v empirické části práce se pak zaměřuje 

především na aktivitu pacientů ve vyhledávání a sdílení informací o chorobě a jejím zvládání. Autor 

dochází k závěru, že pacienti upřednostňují informace poskytované lékaři a při dostatečné 

informovanosti se dále neangažují. Na internetu pak pacienti vyhledávají příklady praxe zvládání 

nemoci v běžném životě. Přístup k internetu tedy dle autora příliš nenarušuje vztah důvěry mezi 

pacientem a lékařem. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autor se opírá o dostatečné množství relevantní literatury a využívá cizojazyčné texty. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Autor se opírá jednak o relevantní literaturu a v empirické části práce pak o osm 

polostrukturovaných rozhovorů. Autor popisuje a zdůvodňuje metodu sběru dat i využitý výzkumný 

nástroj. Postrádám alespoň zmínku o metodě analýzy sebraných rozhovorů. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Autor předkládá argumenty podložené studiem relevantní literatury a vlastním výzkumem. Dochází 

k závěru, že při dostatečné informovanosti pacientů ze strany lékařů je silná i pacientova důvěra 

v lékaře a ochabuje jak vyhledávání dalších informací, tak angažovanost pacientů. 

 

Bylo by vhodné více rozvést způsoby využívání internetu ze strany pacientů (hledání odborných 

článků, vliv médií na pohled na lékaře, atp.). V práci jsou zmiňována především diskuzní fóra. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Odkazový aparát má jisté nedostatky:  

Bylo by vhodné sjednotit odkazy na literaturu. 

Na str. 18 odkaz na zdroj dat chybí. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Ocenila bych, když by se autor v práci pokusil více vztáhnout vytvořenou typologii pacientů jednak 

ke způsobu využívání médií a angažovanosti pacientů a dále také k závěrům práce obecně.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jakým způsobem se liší vnímání vlivu internetu ve vztahu pacienta a lékaře ze strany odborníků 

a pacientů? 

 

V jakých případech využívání internetu narušuje vztah pacienta a lékaře či léčbu nemoci? Sklonem 

k využívání alternativní léčby? 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práce je přehledně strukturována. Výzkumné otázky jsou jasně položené. Autor se v argumentaci 

opírá o relevantní literaturu a vlastní kvalitativní výzkum mezi 6 pacienty s Crohnovou chorobou 

a 2 odborníky. Závěry, ke kterým autor práce dochází, jsou jasně formulované. 

 

V textu však postrádám větší analytickou práci s vytvořenou typologií pacientů. Práce nese jisté 

formální nedostatky týkající se odkazového aparátu a gramatiky. 

 

 

 

Datum: 6.6.2018       Podpis: 

 

 


