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Vedoucí práce  

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka zpracovává aktuální téma násilí ve zdravotnickém prostředí, které je podle výsledků 
dostupných studií na vzestupu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Práce nezkoumá pouze 
četnost a druhy násilného chování, ale také eticko – právní aspekty této problematiky.   

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Studentka měla od počátku ucelenou představu výzkumu, na podněty a návrhy vedoucího práce 
reagovala pozitivně a zapracovala je do teoretické části i při formulaci výzkumných otázek a tvorbě 
dotazníku. Při zpracování teoretické části využila své znalosti z dřívější profesní činnosti. Teoretická
východiska odpovídají zaměření výzkumu, literatura je relevantní dané problematice. Práce odkazuje 
na 34 zdrojů (7 tvoří zákonné normy), z toho 3 zahraniční. 

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Autorka pro získání dat použila metodu dotazníku vlastn9 konstrukce, distribuce proběhla ve 
spolupráci s vedoucími pracovníky nejmenované nemocnice. Hlavnímu výzkumnému šetření 
předcházela pilotní studie. Jednotlivé položky dotazníku odpovídají cíli i formulaci výzkumných 
otázek. Zde si dovolím poukázat na terminologickou nepřesnost v otázce 3, kde autorka používá 
termíny střední a nižší zdravotnický personál, které již nemají oporu v legislativě, jež se vztahuje 
k nelékařským zdravotnickým profesím. Další nepřesnost u této otázky spočívá v odlišení sestry 
manažerky od dalších dvou kategorií pracovníků, protože i sestra manažerka ve výše uvedeném 
terminologickém pojetí spadá do kategorie střední zdravotnický personál.
Výsledky jsou zpracovány přehledně, v diskusi autorka interpretuje data v kontextu výzkumných 
otázek a porovnává svá zjištění s výsledky vybraných českých a zahraničních studií. Součástí práce 
jsou i doporučení pro praxi, která jsou zaměřena na prevenci násilného jednání a možnosti hlášení 
projevů násilí postiženými zdravotníky. Zajisté by bylo vhodné doplnit tyto informace doporučením, 
jak o navrhovaných opatřeních informovat co nejvíce zdravotnických pracovníků. 

¨



4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy
Práce obsahuje 86 stran textu a 5 stran příloh. Text je doplněn tabulky a grafy, které jsou přehledné, 
správně označené. Práce je psaná kultivovaným jazykem.
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Otázky k 
obhajobě:

Jak by se měla vámi navrhovaná doporučení pro praxi promítnout do systému 
vzdělávání zdravotnických pracovníků?

Hodnocení celkem: výborně
Práci doporučuji k obhajobě

Datum:
13. 6. 2016

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


