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Psychologické aspekty komunikace mezi lékařem a pacientem v kontextu poskytované 

péče 

 

Jedna z věcí, která mne kdysi překvapila při studiu medicíny, byla malá pozornost věnovaná 

komunikaci s pacientem. Překvapila mne o to víc, že jsem jako psycholog věděl, že lze slovem 

léčit (i zraňovat). Domnívám se, že bylo podobné překvapení motivací této diplomové práce. 

Autorčinou nespornou výhodou je schopnost nahlédnout problematiku z obou, tak odlišných 

úhlů pohledu - medicínského, který hledí především na rychlé a efektivní předávání informací, 

a psychologického, který se dívá na komunikaci jako na jeden z klíčových léčebných 

prostředků, rozhodujících o spolupráci, důvěře i naději.  

Hned v úvodu teoretické části autorka připomíná specifika komunikace mezi lékařem a 

pacientem (včetně specifických skupin pacientů), faktory, které tuto komunikaci ovlivňují (na 

straně lékaře, pacienta i prostředí), a klíčová témata, která s komunikací souvisejí, jako jsou 

spolupráce, spokojenost, ale také (v konflikty ústící) nespokojenost. Text je psán velmi 

přehledně a přitom se opírá o celou řadu literárních zdrojů, původních výzkumů i metaanalýz 

(82 citací). Celou teoretickou část uzavírá autorka informacemi o tréninku komunikace a 

výzkumech dopadu tohoto tréninku na poskytovanou péči. Již v teoretické části autorka 

doplňuje informace o dostupné statistiky (například údaje o vývoji počtu stížností na lékařskou 

péči adresovaných ČLK) a přehledy (například hodinové dotace přednášek a seminářů 

věnovaných komunikaci na českých lékařských fakultách). Domnívám se, že by mohl být text 

teoretické části výchozím materiálem pro vytvoření výukového textu, který by trénink 

komunikace na lékařských fakultách vsazoval do kontextu evidence-based medicine.  

Po zdařilé teoretické části přechází autorka k empirické části založené na 15 

polostrukturovaných rozhovorech s lékaři. Vzorek pokrývá různorodé obory a pracoviště. 

Získaný materiál (který nemůže být z důvodů anonymizace dat v plném rozsahu přepsán) 

transkribuje a kóduje tak, aby dospěla ke klíčovým charakteristikám dobré (a špatné) 



komunikace a dobrého (a špatného) lékaře. Jak se ukazuje, převládají při charakteristice 

dobrých lékařů charakteristiky spojené s komunikací, a to i na straně dotazovaných lékařů, u 

kterých bychom na rozdíl od pacientů (kteří bývají častější cílovou skupinou obdobných 

výzkumů) mohli čekat větší důraz na odbornou stránku léčby. Lékaři se zároveň shodnou 

v tom, že byla výuka komunikace ve výuce medicíny podružnou (až chybějící) součástí a 

nepřikládali jí velký význam. Důležitá je i reflexe překážek v komunikaci, jakými jsou například 

časový stres, rušivé prostředí, přerušování rozhovoru, počty pacientů aj. V rámci zobecnění je 

důležitá konceptualizace klíčových, s komunikací souvisejících témat. Vytvářené koncepty 

(jako je například úsměv, zájem, vysvětlování či lidskost) autorka uspořádává do 

nadřazenějších logických celků a zároveň upozorňuje na jejich vzájemnou provázanost. 

V duchu přístupu zakotvené teorie nechává u jednotlivých kategorií ilustrativní výroky 

respondentů. Díky těmto výrokům přibližuje celou problematiku plastičtěji (a také naléhavěji).   

V diskusi autorka nejen reflektuje omezení vlastního výzkumu, ale zároveň formuluje 

doporučení směřující ke zlepšení komunikace lékařů s pacienty. Má otázka se týká toho, jaké 

změny by autorka doporučovala uskutečnit při lékařské výuce a praxi, od malých a 

jednoduchých, až k opatřením systémovějším. Zároveň mne bude při obhajobě zajímat, zda je 

něco, co by se dalo z této práce využít při výuce na katedře psychologie. A poslední otázka – 

je něco, co ve své lékařské praxi autorka změnila na základě svých rozhovorů a vlastní 

diplomové práce?   

Diplomová práce v plné míře splňuje formální i obsahové požadavky na diplomové práce 

kladené. Práci považuji za kvalitní a užitečnou. Navrhuji ji hodnotit známkou výborně.  
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