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     Autorka předkládá vynikající práci věnovanou problematice agrese na 

jednotce intenzivní péče a jejímu předcházení a zvládání. Strávil jsem svůj 

profesionální život jako psychiatrický konziliář a mohu tak objektivně posoudit 

text a kompetentně o něm prohlásit, že je odborně i formálně na úrovni 

vysokoškolské učebnice, navíc – na rozdíl od velké části z nich – příjemně 

napsaný a tedy čtivý. Použitá literatura je adekvátní, recentní a ve více než 

dostatečném objemu. 

     Autorka prokázala perfektní znalost prostředí spojenou s neméně kvalitní 

orientací v obecné problematice, na niž se zaměřila. Při četbě její práce je patrné 

niterné zaujetí a čtenáš se ocitá v pulzujícím dění jednotky intenzivní péče 

s kvalifikovaným personálem. Rozbor kritických situací je nezaujatý a jako 

jeden z mála neopomíjí ani možný podíl personálu na zhoršení atmosféry. 

Všechny situace s možnými eventualitami jsou popisovány věrně a co je na 

popisu nejcennější je „peer“ úroveň, tedy že informace jsou předávány v rovině, 

která není nadřazená, ale souřadná. 

     Sběr dat představuje další rozsáhlý kus práce a jejich zpracování je také 

vzorové. Grafy jsou přehledné a instruktivní, nepřeplácané a mají vysokou 

informační hodnotu. Závěry vycházejí z reálných podkladů, jsou uměřené a 

konkrétní. 

     Práci jako celek hodnotím jako vynikající, jak po stránce ideové, praktickjé i 

stylistické, jde o originální aktuální téma, které se vyskytuje denně, ale probírá 

málo. 

 

Závěr: Práce splňuje a vysoko překračuje požadavky na jednu ze součástí 

závěrečné zkoušky magisterského studia, doporučuji její přijetí, ocenění nejvyšší 

pochvalou (summa cum laude) a pro fakultu by mělo být ctí zajistit po 

nezbytných úpravách pro coram publico její širší publicitu (na počátku alespoň 

formou skripta). 
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