
OPONENTSKÝ POSUDEK 
na bakalářskou práci 

 
 
 

„Zdravotník jako pacient“ 
 
 
 
Autorka: Lucie Uhlířová 

LF UK v Hradci Králové 
 
Oponent: Bc. Hana Ulrychová 

 Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
 
 
Bakalářská práce, která má rozsah 83 stran (kromě příloh) je členěna do 9 kapitol, které na 
sebe vzájemně navazují. 
 
 Autorka si za téma své práce zvolila problém, který je opomíjen, ale v odborné 
zdravotnické společnosti poměrně častý a jistě si zasluhuje více pozornosti. Zdraví, jako 
nejvyšší lidská hodnota  a proti tomu nemoc se jistě nevyhýbá ani zdravotníkům. A proto 
snaha autorky o zjištění jaký vliv má zkušenost v roli zdravotník jako pacient na další profesní 
život, v tomto případě sestry, je velmi záslužná. 
 
 V teoretické části se autorka věnuje pojmům jako zdraví a nemoc, člověk jako 
osobnost, psychologie nemocného a psychologie zdravotníka. 
 
 Ve výzkumné části si autorka stanovila 4 cíle, uvádí metodiku výzkumu, 
charakteristiku souboru, přehledně prezentuje výsledky svého výzkumu, jak v tabulkách, tak 
v grafické podobě. Ty jsou zakončeny bohatou diskuzí a závěrem. Na konci práce je uvedena 
anotace v českém a anglickém jazyce. 
 
 Autorka výzkum prováděla metodou dotazníkového šetření, které tvořilo 21 položek. 
Průzkumu se účastnili respondenti z Fakultní nemocnice Hradec Králové, z různých 
klinických pracovišť. Výběr byl účelový, vzhledem k danému tématu. Bylo rozdáno 200 ks 
dotazníků, návratnost byla 85 %, což považuji za velmi dobrý výsledek. 
 
 Autorka práce v diskuzi odpovídá na předem stanovené cíle. V závěru poukazuje na 
výsledky, které potvrdily částečně známá fakta, jiné naopak přinesly nová zjištění, popř. 
náměty k zamyšlení. 
 
 Hlavní přínos práce spatřuji v samotném zvolení tématu, dále v uceleném pohledu na 
danou problematiku, upozornění a důraz na největší rezervu ve vztahu mezi „pacientem –
zdravotníkem“ a lékařem, kde stále ještě panují představy bránící efektivní komunikaci. 
 
 V práci je uvedeno celkem 33 literárních pramenů, s převahou prací z období 
posledních 5 let. 
 



 V přílohách autorka uvádí seznam obrázků, tabulek, grafů, Maslovovu hierarchii 
potřeb, soubor faktorů ovlivňujících kvalitu profesního chování sestry a dotazník v celém 
znění. 
 
Možné otázky k diskuzi: 
 
1. Proč jste si za cílovou skupinu vybrala sestry? 
2. Měly na Váš postoj vliv i získané zkušenosti „pacientů – laiků“ jak oni prožívají a 

vnímají nemoc? 
3. Zařadila byste do praktické výuky zdravotníků i „dobrovolný“ např. týdenní pobyt na 

lůžku? 
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