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Bašistová V.: Násilí na pracovišti ve zdravotnictví – se 

zaměřením na psychiatrické pracoviště, magisterská práce, 

FHS UK, Praha 2006

P o s u d e k   š k o l i t e l e

  Není pochyb o tom, že dochází k eskalaci násilí nejen ve 

společnosti, ale také v citlivé sféře zdravotnictví. 

Odborná i laická veřejnost se dlouhodobě shoduje v názoru, 

že zejména na psychiatrických odděleních je násilí „běžné“ 

nebo alespoň „pochopitelné“ vzhledem k péči o agresivní a 

neklidné pacienty. Protože Veronika Bašistová pracuje na 

psychiatrické klinice, je logické, že se rozhodla ve své 

práci tematizovat problematiku násilí, a to právě se 

zaměřením na tuto specializovanou formu péče.

   Magisterská práce V.Bašistové čítá  67 stran  a 6 

pěkných příloh /včetně projektu magisterské práce/. Text 

je klasicky rozdělen na teoretickou a praktickou část. 

Z formálních náležitostí nechybí prohlášení, poděkování a 

abstrakt s klíčovými slovy. Seznam použité literatury čítá 

33 položek /asi 1/3 je internetových zdrojů/.

   Autorka  pracovala se zaujetím, špatně si však rozvrhla 

čas nutný k sepsání textu a dostala se zcela pochopitelně 

do značné časové tísně. Vzhledem k tomu, že jsem celý text 

měla k dispozici až po odevzdání,  měla jsem obavy o 

kvalitu jeho formy. Musím však uznat, že řadu podstatných 

a kritických námitek autorka reflektovala a na poslední 

chvíli odstranila. Celý text je tedy přehledný, 

srozumitelný a naplňuje stanovené požadavky. 

   Z formálního hlediska: autorka dobře stylizuje, 

v zásadě dobře odkazuje  a lze namítnout jen drobnosti: 

např. u časopisu Provoz zdravotnických zařízení nejsou 

všechny potřebné bibliografické údaje, u časopisu Sestra 
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chybí ročník apod. Také uvedení internetových zdrojů mohlo 

být přesnější zejména, jedná-li se o odkaz na komplexní 

stránky Ministerstva práce a sociálních věcí apod. V textu 

je odkazování správné, poněkud vadí větší část přebíraných 

textů a občasné používání „nic neříkajících“ titulů /např. 

str. 10 Dr Schreiber/.

   Z věcného hlediska: autorka se podílela na vypracování 

projektu HOPE: Prevence a zvládání agresivního chování –

proškolení personálu, který zatím nebyl realizován /což 

není její vina/. Prosím ale o zpřesnění, jakou měrou se na 

uvedeném projektu podílela /v hodinách nebo jinak/. 

   Protože jsem jako školitel měla obavy, že praktická 

část /reprezentující jen návrh projektu HOPE/ by nebyla 

dostačující vzhledem k nárokům na obvyklý rozsah 

praktických částí magisterských prací, těší mě, že 

V.Bašistová doplnila text o výsledky vlastní ankety, čímž 

odstranila největší námitku školitele. 

  Celý text jistě posoudí oponent. Mám však přesto jednu 

odbornou námitku týkající se konstatování /str. 58/, že 

„neexistují standardy ani směrnice ….“. Prosím autorku, 

aby u obhajoby prokázala, že se dobře seznámila s účelovou 

publikací Násilí na pracovišti ve zdravotnictví, kterou 

vydal Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 

s podtitulem: Rámcový návod pro řešení.

   Konstatuji, že předložená magisterská práce je dobrá, 

ale že mohla být ještě lepší, kdyby  autorka lépe 

pracovala s časem. To, že tak závažné a „atraktivní“ téma 

lépe „nevytěžila“, například uvedením stručného 

historického přehledu o existenci násilí na 

psychiatrických pracovištích apod., se nutně promítá i do 

celkově nižšího hodnocení.
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Z á v ě r:

   Magisterskou práci Veroniky Bašistové: Násilí na 

pracovišti – se zaměřením na psychiatrická pracoviště 

jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

Návrh hodnocení:

Velmi dobře 20 kreditů

                    Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.
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