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 Zpracovatelka diplomové práce Mgr. Jitka Tlapová, DiS., si zvolila velice aktuální, 

nicméně dnes do značné míry zanedbávané téma. Komunikace ve zdravotnictví je naprosto 

stěžejní nástroj přispívající ke zlepšení kvality poskytované péče. Nicméně v dnešní 

přetechnizované a elektronizací odosobněné době počítačů a různých telekomunikačních 

prostředků, je jí věnována zcela nedostatečná pozornost. I proto výběr tématu autorkou velice 

vítám. Autorka se zaměřila na komunikaci v rámci domácí péče poskytované oddělením 

domácí ošetřovatelské služby Městské charity Plzeň. Pozorovány a zkoumány byly různé 

komunikační kanály, ať již mezi zaměstnanci a pacienty, zaměstnanci mezi sebou nebo i mezi 

zaměstnanci a jejich nadřízenými. 

 Po formální stránce má diplomová práce dostatečnou úroveň i rozsah a obsahuje 

všechny náležitosti, včetně českého i anglického abstraktu, seznamu použité literatury atd. U 

abstraktů jsou uvedena klíčová slova, jejichž volbu ovšem v některých případech nepovažuji 

za šťastnou. Neumím si např. představit, jak bude bibliograf pracovat s klíčovým slovem 

„pacient“ a jakým způsobem bude práce podle tohoto slova nalezena.  

 Autorka užívá citací pořadovým číslem a udržuje jednotný styl citací v celém textu. 

Pouze mi není jasné, proč u parafrázovaného textu v některých případech uvádí čísla stran a 

v jiných případech nikoliv. 

 Práce obsahuje klasicky teoretickou i praktickou část, přičemž rozvržení obou částí je 

odpovídající poměru cca 1:2. Teoretická část obsahuje 37 stran, je přehledně a logicky 

strukturována, i když některým tématům (např. komunikaci ve zdravotnictví) mohl být patrně, 

vzhledem k tématu diplomové práce, věnován větší prostor. Třeba na úkor jiných, více 

zbytných a poměrně rozsáhlých kapitol (komunikace v manažerské práci apod.). Tomu 

odpovídá i výtka ohledně použité literatury, která je se svými 109ti odkazy sice úctyhodná a 



jistě více než dostačující pokud jde o kvantitu, nicméně neobsahuje některé stěžejní relevantní 

tituly týkající se právě komunikace ve zdravotnictví a je spíše zaměřena na komunikaci 

obecnou či manažerskou. Formálně je pak teoretická část zpracována kvalitně, i když 

postrádám větší prostor pro vlastní autorčiny interpretace, myšlenky a postřehy. V tomto 

kontextu teoretická část působí spíše dojmem rozsáhlé rešerše. 

 Praktická část obsahuje 48 stran. Jako poněkud irelevantní hodnotím rozsáhlé 

představení organizace včetně teoretických východisek její činnosti (charita, východiska 

charitní práce atd.). Domnívám se, že tento přehled spíše patří do části teoretické. Vlastní 

výzkumné šetření bylo provedeno kvalitativní metodologií. Výzkum byl realizován kvalitně a 

analýza dat a výsledků byla provedena velice pečlivě, výzkumná otázka byla dle mého soudu 

uspokojivě zodpovězena a také doporučení pro praxi jsou relevantní a jistě využitelné. 

 I přes některé uvedené nedostatky především v teoretické části, se domnívám, že práce 

jako celek je kvalitní a přínosná a doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi 

dobře. 

 

Otázky pro obhajobu: 

1. Z čeho se domníváte, že pramení neochota pracovníků zařízení domácí péče využívat 

moderních informačních technologií ke vzájemné komunikaci? 

2. Jste si vědoma některých obdobných výzkumných šetření proběhlých v minulosti ať 

již v České republice nebo v zahraničí? A pokud ano, jsou výsledky těchto šetření 

srovnatelné s Vašimi? 
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