
Oponentský posudek na práci

Úloha strachu při invazivních zákrocích
autorky Ivety Hylčerové

Volba tématu je aktuální, strach je stav psychiky ve zdravotnictví četný a zdravotníky
bohužel často přehlížený a neřešený. Stává se tak nebezpečným pro tělo i psychiku
nemocných i zdravotníků.

Teoretická část je srozumitelně a přehledně napsána na 25 stranách, u tělesných
projevů strachu postrádám upozornění na nebezpečí mentální anorexie a bulimie, v kapitolách
z vývojové psychologie mi chybějí novější citace, zejména Langmeierovy a Řičanovy.

Empirická část je napsána na 33 stranách. Je psána přehledně a systematicky. Cíle jsou
adekvátní zadání práce. Dotazník je tvořen třemi částmi. Dvě jsou vytvořeny autorkou práce,
třetí část je převzata z časopisu Bolest. Kombinace je šťastně zvolena a dává do oblasti
strachu nemocných se syndromem karpálního nebo kubitálního tunelu před i po operaci
dobře nahlédnout. Vzorek je tvořen šedesáti nemocnými, návratnost dotazníku byla
stoprocentní. Způsob zpracování je přehledný a srozumitelný. Autorka výsledky šetření jasně
interpretuje a vyjadřuje s k nim. Dospěla k zajímavým závěrům a prokázala schopnost
analyzovat problém z několika důležitých hledisek. Sama přiznává, že byla výzkumem
obohacena a výsledky může dobře použít ve své profesi na Neurochirurgické klinice Fakultní
nemocnice v Hradci Králové.

Závěry práce jsou jasné, srozumitelné a dobře použitelné na konkrétním oddělení
fakultní nemocnice.

V práci je uvedena literatura opřená o 17 pramenů. Už vý~e p.em napsala, že mi v ní
chybí novější literatura z oblasti vývojové psychologie, zejména Ríráanova a Langmeierova.
Autorka prokázala, že s literaturou dovede pracovat a zdroje správně citovat, i když se
v teoretické části jedná o poměrně nenáročný text s malým počtem odkazů. Empirická část je
obsahově hodnotnější než část teoretická. Kvalitě práce škodí též některé pravopisné chyby,
např. na str. 56 a 66 (časopis Bolest se píše s velkým pismeneml).

I přes zmíněné nedostatky autorka prokázala odborné znalosti na úrovni požadavků,
kladených na psaní bakalářských prací. Při oponentuře doporučuji zeptat se, jak je strach
ovlivnitelný psychologickými a psychoterapeutickými prostředky.
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