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Téma, které doktorandka zpracovává, je pro oblast vzdělávání lékařů v pregraduálním 

studiu velmi aktuální a cenné. Předkládaná práce je dostatečně obsáhlá (143 stran včetně 

příloh) s obvyklou strukturou.  

Doktorandka vychází ve své práci ze svých dlouholetých praktických zkušeností se 

vzděláváním studentů v pregraduální výuce v magisterském studijním oboru Všeobecné 

lékařství a reflektuje touto prací velmi aktuální téma komunikace lékařů s pacientem.  

Rámcovým cílem práce bylo podat přehled současného stavu komunikační přípravy 

lékařů na úrovni pregraduálního vzdělávání na 2.LF UK, provést komparaci sebehodnocení 

vstupních a výstupních dovedností studentů v komunikační přípravě v rámci výuky povinného 

předmětu Ošetřovatelství a zjistit vliv komunikační přípravy na rozvoj vybraných 

komunikačních dovedností v rámci volitelného předmětu Komunikační dovednosti. 

Vymezeným cílům odpovídá členění vlastní práce, které ve své teoretické části nejprve 

charakterizuje terciární stupeň vzdělávání, dále se zabývá obecným pojetím komunikace, 

východisky komunikační přípravy lékaře, didaktikou komunikační přípravy lékaře, výukovou 

metodou jako didaktickým prvkem a vybranými výukovými metodami v komunikační 

přípravě lékařů. Teoretická část představuje dostatečný základ pro porozumění tématice a 

opírá se o bohatou literaturu. 

Cíle, stanovené ve výzkumné části jsou jasně definovány, stejně tak jako pět základních 

hypotéz.  

Metodika a metody výzkumu jsou dobře popsány a stanoveny, stejně tak jako je jasně 

podána charakteristika zkoumaného souboru i charakteristika statistické analýzy výzkumu. 

Výsledky analýzy jsou uváděny v grafech a tabulkách. Zde by bylo možno uvést 

drobnou výtku k přehlednosti, není např. jasný popis tabulky na str. 87, v záhlaví tabulky 

mohla být zopakována hlavička tabulky z předchozí stránky a grafy mohly být poněkud 

menší. Vlastní výsledky  jsou, po odborné stránce, zpracovány na vysoké úrovni. 

Doktorandka v části diskuze velmi dobře analyzuje získané výsledky a dává je do 

souvislosti s relevantními zdroji pro tuto oblast. Ukazuje, že se potvrdily všechny stanovené 

hypotézy její práce. 



 

 

Výsledky této práce mohou být východiskem pro další diskuzi nad tématikou důležitosti 

komunikačních dovedností v činnosti lékaře a nad zařazením tohoto předmětu jako povinného 

předmětu na všech lékařských fakultách. Doporučuji publikaci této práce v odborném tisku. 

Předkládaná práce dokládá autorčiny předpoklady pro samostatnou tvořivou vědeckou 

práci. Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práci. Po formální stránce je 

práce kvalitně zpracována, včetně ilustrací, tabulek, grafů a seznamu citované literatury. 

Stylistická i typografická úroveň práce je velmi dobrá. Zvolené metody a postupy odpovídají 

vytčeným cílům a vedly k dosažení cenných poznatků.  

Doporučuji práci k obhajobě. Navrhuji klasifikaci „prospěl“. 
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