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P o s u d e k 

 

Abstrakt 

 

Neobsahuje všechny klíčové části, chybí hlavní výsledky, vypovídající hodnota mohla být vyšší. 

(3 body)) 

 



 

 

 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

 

Autorka zvolila adekvátní odbornou literaturu, vycházející z aktuálních medicínských 

poznatků. Literární zdroje jsou citovány v dostatečné míře a obvyklým způsobem. Využití 

poznatků z vybraných publikací je na standardní úrovni. Studentka cituje 89 monografií, 

časopiseckých publikací, internetových zdrojů a diplomových prací. V seznamu literárních 

zdrojů jsou uvedeny i práce zahraničních autorů. Ne všechny práce jsou ale v teoretické části 

využity. Posluchačka cituje podle normy ISO 690.  (15 bodů) 

 

Použité metody a logika struktury práce 

Autorka použila dotazník vlastní konstrukce, který obsahoval i analýzu otevřených otázek. 

Z původně plánovaného kvantitativního výzkumu se stal výzkum kombinovaný. Cíle práce i 

hypotézy jsou zdůvodněny, je vysvětleno i zpracování a analýza získaných dat. Práce má 

logickou strukturu jak v teoretické tak i empirické části. Postupy jsou popsány a odpovídají 

současné vědecké práci.(15 bodů) 

 

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků. 

Výsledky jsou prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Postrádám možná alternativní 

vysvětlení. Práce nabízí využití poznatků a metod pro další výzkumné práce s podobným 

zaměřením. (29 bodů) 

 

Etické aspekty práce 

Výzkum byl realizován ve spolupráci s rodiči hospitalizovaných dětí s jejich plným vědomím a 

souhlasem. Byl v souladu se základními etickými zásadami. (10 bodů) 

 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň práce 

Předložená práce je velice originální, podobné téma, pokud je nám známo, zatím zpracováno 

nebylo. Práce je přínosem pro obor, pro poznání potřeb doprovodu dítěte při hospitalizaci a 

problematiky komunikace zdravotníků s rodiči hospitalizovaných dětí. 

Práce má 106 stran textu, výsledky jsou zpracovány do 30 tabulek, 27 grafů, text je doplněn 4 

ilustračními obrázky. Práce je doplněna 5 přílohami na 9 stranách. 

Text je psán čtivě, odborným jazykem, bez gramatických chyb a překlepů (15 bodů) 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a klasifikuji stupněm: výborně (85 bodů) 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 



Vaše práce ukázala značné rezervy v profesionální komunikaci zdravotníků na sledovaném 

pracovišti. Budete se snažit o nápravu a jaký postup by byl nejefektivnější? 
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V Praze dne 10. května 2016. 

 


