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Diplomantka si ke své magisterské práci zvolila společensky závažné a velice aktuální 

téma, které je široce medializováno a diskutováno zdravotnickou i nezdravotnickou 

veřejností. Otázka bezpečnosti a ochrany pracovníků ve zdravotnictví je záležitostí veřejného 

zájmu a vyžaduje zvýšenou pozornost celé společnosti, neboť současný právní řád České 

republiky neumožňuje adekvátní ochranu lékařů či zdravotnických pracovníků a mediální 

obraz zdravotníků je vytvářen zejména negativními příklady zanedbání nebo odborného 

pochybení. 

Formální náležitosti práce

Diplomová práce Veroniky Bašistové má celkem 68 stran a 20 stran příloh. Práce je rozdělena 

na teoretickou část, věnující se obecně problematice násilí na zdravotnickém personálu (44 

stran) a část praktickou, orientovanou na konkrétní zdravotnické pracoviště - Oddělení 

akutního příjmu Psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích (24 stran). 

V příloze je uveden projekt magisterské práce autorky, dále dotazník věnovaný násilí na 

pracovišti, seznam otázek pro rozpoznání rizika napadení agresivním pacientem, projekt 

bezpečné ambulance v nemocnici Královské Vinohrady, Standard Psychiatrické léčebny 

v Praze-Bohnicích pro zaškolování nových zaměstnanců a Protokol o hlášení mimořádné 

události Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Použité literární zdroje postihují prakticky všechny základní prameny, které se týkají uvedené 

problematiky. Citace vycházejí jak z monografií (8), tak i z prací časopiseckých (5) a 

z internetu (12 odkazů). Některým internetovým odkazům chybí bližší specifikace.

Vyzdvihuji použití aktuálních pramenů, neboť všechny citace kromě jedné jsou z období 

posledních pěti let. Tři prameny pocházejí z anglosaské literatury, zbylé jsou české. 

Cizojazyčná literatura by si zasloužila větší zastoupení. Použité zkratky jsou vysvětleny přímo 

v textu. Nepostrádám žádnou z formálních náležitostí diplomové práce. Drobným 



nedostatkem jsou sporadicky ponechané překlepy v textu, ojedinělé prohřešky proti pravidlům 

syntaxe a stylistické chyby, jedná se však pouze o formální výtku, nedotýkající se zásadní 

úrovně práce. 

Kvalita zpracování 

Teoretická část je přehledná, logicky členěná (definice, příčiny, projevy, důsledky, řešení), 

autorka se zde věnuje podrobně základním pojmům souvisejícím s tématem práce, sleduje 

zkoumanou problematiku z hlediska širších kontextů a vcelku vyčerpávajícím způsobem 

zpracovává zvolené téma. Větší prostor by si pravděpodobně zasloužila stať věnovaná 

důsledkům násilí na pracovišti (v porovnání s rozsahem předchozí kapitol). Oceňuji hlubokou 

sondu do právních aspektů problematiky, neboť v tomto ohledu zůstává stát podle mého 

názoru zdravotníkům mnoho dlužen. Komplexní pohled na téma mohl být pro dokreslení 

doplněn krátkou obecnou úvahou nad kořeny násilí a agresivity ve společnosti (Lorenz, 

Fromm, Skinner...). Autorka v hojné míře využívá literární zdroje a citace tvoří významnou 

část její diplomové práce. Místy je však text sestaven převážně z odkazů a odsouvá tak do 

pozadí vlastní sdělení autorky. 

Praktická část diplomové práce je věnována současné situaci v konkrétním zdravotnickém 

zařízení – v Psychiatrické léčebně Bohnice. Tato část obsahuje charakteristiku a popis 

organizace, autorka zde zkoumá a hodnotí situaci v oblasti problematiky násilí na pracovišti, 

zmiňuje nerealizovaný projekt prevence a uvádí výsledky vlastní ankety, uskutečněné na 

oddělení akutního příjmu v letošním roce. Následují závěry a návrh akčního výzkumu. 

V praktické části je autorský přínos rozeznatelný od pečlivě zdokumentovaných a citovaných 

pramenů a hodnotím jej velmi pozitivně. 

Doplňující otázky pro obhajobu: 

Jaká je současná situace v hodnocené organizaci ve smyslu řešení problematiky násilí na 

pracovišti, zda došlo k nějakému posunu pokud jde o akční výzkum a jak vnímá své možnosti 

v otázce realizace tohoto projektu. 



Předložená diplomová práce je zdařilá, dobře zpracovaná a splňuje všechny požadované 

obsahové i formální náležitosti. Volbou tématu obrací autorka svou prací pozornost na 

celospolečensky závažné a alarmující téma. Rozsah samotné práce i abstraktu mírně 

převyšuje požadovanou normu. Grafická úprava práce a technické provedení plně odpovídá 

moderním možnostem počítačového zpracování a přispívá k hodnotě sdělení. Lze říci, že 

práci nechybí nic podstatného, odráží vlastní zkušenosti autorky z hodnoceného pracoviště a 

z oblasti interpersonálních pracovních vztahů, má dobrou odbornou hodnotu i vysokou 

hodnotou sdílnosti. Dominuje jí snaha o stručnost, je oproštěna od slovního balastu a 

reflektuje praktickou orientaci autorky. Kromě jiného lze pozitivně hodnotit také jasný přesah 

do praxe.

Práci doporučuji k obhajobě, navrhovaná klasifikace: velmi dobře.

V Praze dne 19.10.2006        MUDr. Pavel Tomek
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