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Komentář a připomínky k textu::
Studentka si vybrala důležité téma související s každodenním stykem sester s pacienty: komunikaci. V rámci
tématu komunikace si zvolila specificky neverbální stránku, konkrétně na haptiku a mimiku, která běžně není
tolik reflektovaná ani samotnými aktéry komunikace, jako je stránka verbální. Studentka zpracovala vybrané
téma pečlivě v teoretické i praktické části.
Studentka získávala data od sester, ale také od pacientů aktuálních i bývalých, tedy zjišťovala, jak neverbální
komunikaci vnímají obě strany. Pro zpracování dat využila několik metodologických postupů kvalitativního
výzkumu. V diskuzi se vrací k jednotlivým výzkumným otázkám a samostatně uvažuje o zjištěných výsledcích.
Významné zjištění funkce neverbální komunikace, totiž jak ovlivňuje psychiku pacienta, a tím zvládání
hospitalizace, studentka uvedla do názvu své práce.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Zažila jste sama situaci, kdy jste silně vnímala potřebu haptiky nebo mimiky ať už v profesní nebo pacientské
roli?
2) Myslíte, že by bylo užitečné, aby byly sestry v neverbální komunikaci pravidelně školeny či trénovány?
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