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Průběh obhajoby: 

Doporučujane diskutovat k následujícím otázkám: 

Mgr. o,,. Jirkovský: 
1. Vysvětlete pojmy aktivní a pasivní bezpečnost ve vztahu ke zvládání násilí

v podmínkách ZZSHMP?

2. Existuje nějaký právní předpis, který upravuje použití znehybňujících prostředků,
popište správný postup.

33. Jak si vysvětlujete skutečnost, že respondenci, kteří uvedli, že se s agresivitou
setkali, v rrenší míře uvedli verbální agresi (použe 3%) než agresi fyzickou (97%)?

Bc. M� Kreminová: 
1. Kapitola 6. "Oběti násilí" - část věnovaná rizikovým faktorům - Podle mého názoru

jsou v naší společnosti opcrníjeny dovednosti jako schopnost vyznanat se sám v sobě
i v ostatních, zvládání vlastních ercocí i ercocí druhých. Proč by narohly být
důsledně vštěpovány již třeba na základních školách? K čemu např. je pEE!lŮ.antovi to,
že má�:safué{jedtj.ičkyoa.Lneumí:�se:,v:jmlat sám vl-sobě?-Sěm:>zřejmě je jasné, že nejdůležitější
roli hraje rodin� - ale přesto - nestálo by toto za úvahu? Jistě by bylo méně obětí,
ale i méně agresorů.

2. Str. 42, bod 3 - autor uvádí přehled preventivních administrativních ppatření - mj.
cituji "zvýšení póětu zaměstnanců, aby nikdo nepracoval sám, zakáza.tt.osarroeenou
práci zaměstnanců, zavést práci ve dvojicích •••• ". Toto by bylo jistě ideální,

zvláště pak proto, že převážnou čás:t zdrav. pracovnÍkŮ tvoří stále ženy a vla�tně
i z důvodu zkvalitnění péče o pacienta. Ekonanická situace však tlačiizdrav. zařízení
ke snižování počtu zaměstnanců a k tanu, že "drží" plány personálu (sestry, sanitáti..)
na minimálních počtech nutných pro zajištění oš. péče.

3. Možnost m:::xlifikace dotazníku a jeho využití pro výlÍkllm týkající se této problanatiky
i u jiných skupin zdravotnických pracovnÍkŮ - např. pracujících v psychiatrických
léčebnách, dacovech důchodců atd.
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