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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Zvolené téma je aktuální a nelehké zároveň. Je zřejmé, že studentka k vypracování práce přistoupila velmi
pečlivě, s důkladnou znalostí relevantní literatury a s uvědoměním nutnosti bio-psycho-sociálního přístupu
v klinické praxi. Byť lze polemizovat o vhodnosti použití nestandardizovaného dotazníku, zvolené metody
alespoň částečně přibližují komplexitu interakce mezi nemocným a praktickým lékařem. V diskusi bych uvítal
názory autorky na dané téma a nad výsledky. Cenné by bylo i zahrnutí perspektivy pacientů do zkoumání.
Hodnocení výborně převažuje díky důkladnému zpracování, byť kvůli některým dílčím prvkům by bylo na místě
i hodnocení velmi dobře.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. V čem spočívá psychosomatický přístup?
2. Jakým způsobem by bylo vhodné rozvíjet psychosomatický přístup ve vzdělávání středního zdravotního
personálu (sester, asistentů apod.)?
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