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OPONENTSKÝPOSUDEK
Volba tématu:

Autorka práce zvolila téma bakalářské práce velmi aktuálně, neboť komunikace provázela,
provází a bude provázet lidstvo neustále.

Teoretická část:
Autorka na 44 s. v teoretické části systematicky a přehledně kompletuje poznatky

o komunikaci a jejich složkách. Za velmi přínosnou a vhodně zvolenou pokládám kapitolu1.5.
a její podkapitoly, která je zaměřena na zvláštnosti komunikace u dětí, neboť jak v ní sama
autorka uvádí, dítě není malý dospělý a řada lidí si v komunikaci neví rady, a umocní
se to ještě více, pokud dítě onemocní. Za velmi zdařilé jsou i mnohé výklady, jak co může
slovo komunikace znamenat, které autorka ve své práci uvádí. Autorka čerpá z celé řady
českých poznatků, které jsou dostupné nejen v literatuře, ale také na internetové síti. Oddíl
1.5. z teoretické části bych doporučila k publikaci.

Empirická část:
V empirické části šlo o kvantitativní výzkum (dotazníky), ve kterém byly sestaveny tři

dotazníky pro tři různé skupiny respondentů (všeobecné sestry, dospělé lidi a děti). Jednotlivé
otázky měly stejnou podstatu, aby mohlo dojít k porovnávání odpovědí, jak na tuto
problematiku komunikace nahlížejí jednotlivé zvolené skupiny respondentů. Na začátku
si autorka stanovila 5 dílčích cílů, které se vztahovaly kjednotlivým otázkám v dotazníku
a byl proveden předpilotní výzkum. Své zjištěné výsledky autorka jednotlivě rozebrala
a popsala do přehledných tabulek a barevných grafů.

V diskuzi velmi precizně rozebírá výsledky zjištěných údajů a své poznatky vztahuje také
k jednotlivým stanoveným cílům. Používá své vlastní shrnutí i zhodnocení, ke kterým dospěla
v průběhu svého výzkumného šetření. Diskuze je také obohacena o srovnání s jinými autory,
zabývajícími se touto problematikou (Scharmanová, R.).

Závěry práce:
V závěru autorka popisuje návrhy řešení kjednotlivým cílům. Je proveden ucelený

náhled na neverbální komunikaci nejen ze strany sester, ale také dětí a dospělých.



I

/ Literatura a práce s literaturou:
Autorka prokazuje výbornou schopnost práce s literaturou. V práci je literatura využita

s dodržením etických pravidel citace.

Formální stránka práce:
V práci lze pár stylistických nedostatků, ty však, ale nemají vliv na kvalitu práce. Struktura,

přehlednost, vnější i grafická úprava práce je dodržena.

Kvalita příloh:
Přílohy (celkem 14) navazují na předchozí text ajsou v práci využity vhodně.

Celkové stanovisko oponenta:
Tato práce je svým obsahem velmi pěkně rozpracovaná, lze z ní získat ucelený přehled.

Jak jsem již v teoretické části uvedla, doporučuji oddíl 1.5. k publikaci. Empirická část má
vhodný vstup i závěr.

Otázky k obhajobě:

1. Proč mají ženy větší schopnost rozeznat signály při neverbální komunikaci než muži?

2. Z jakého důvodu jste musela poupravit dotazník, než jste jej distribuovala
k požadovanému počtu respondentů?

Práce odpovídá požadavkům kladenou na bakalářskou práci, doporučuji k obhajobě.
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