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POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE PhDr. ŠÁRKY TOMOVÉ 

„DIDAKTIKA KOMUNIKAČNÍ PŘÍPRAVY STUDENTŮ VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ“ 

 

Úlohy oponovat výše uvedenou práci Dr. Šárky Tomové jsem se ujal rád a s velkým 

zájmem. Považuji za vhodné vysvětlit ev. pochybnosti, které by mohly plynout ze skutečnosti, že 

nejsem svým vzděláním psycholog, filosof ani pedagog, ale lékař. Za podstatné předpoklady, které 

mě opravňují se k disertační práci vyjádřit, považuji dvě skutečnosti: 

1. Klinickou medicínu, jejíž neodmyslitelnou složkou je komunikace s pacienty, a v mé 

celoživotní praxi často ještě náročnější komunikaci s jejich rodiči, realizuji více než šedesát let, 

navíc v oboru mimořádně psychologicky a emocionálně zatíženém. Když jsem v tehdejším 

Československu zakládal a institucionalizoval do té doby u nás neexistující obor dětské onkologie, 

umíralo 97 procent nádory nemocných dětí. Jak náročné bylo hledat a nalézat způsob komunikace s 

nemocnými a jejich rodinami je zřejmé. Nevzdělán v této složce komplexní péče jsem byl 

samoukem a zkušenosti jsem získával denní náročnou praxí. 

2. Podobná anabáze provázela i druhou oblast, kterou se disertační práce Dr. Tomové 

zabývá, totiž výuky studentů. Učím studenty medicíny více než padesát let a po celou tu dobu 

usiluji učit nejen obor, ale i zásady komunikace s nemocnými dětmi a jejich rodiči a ostatními 

příbuznými (sourozenci, prarodiči). A znovu jako samouk jsem se učil, jakým způsobem je třeba 

svízelné problémy komunikace učit. 

Věřím, že za dlouhá desetiletí jsem získal zkušenosti, které mě opravňují zaujmout k 

předložené disertační práci odpovědné stanovisko k oběma řešeným problémům, tedy jak k 

problematice komunikace lékaře, pacienta a jeho rodiny, tak k problematice výuky studentů v 

otázkách komunikace. 

 

K disertační práci Dr. Tomové předkládám následující vyjádření: 

1. Z poskytnutého elaborátu je zřejmé velké osobní zaujetí a zásadní aktivní přístup 

kandidátky ke zvolené tématice opírající se o rozsáhlé vlastní zkušenosti. 

2. Obsáhlé studium problematiky a zmíněné zkušenosti vyústily v logicky strukturovaný 

text. Jeho první část podává vyčerpávajícím způsobem charakteristiku zvolené tématiky – pojetí 

fenoménu komunikace, východiska komunikační přípravy studentů medicíny, v úvahu přicházející 

metody a vybrané metody výuky komunikace. Druhá, širší a zásadní část práce je věnována 

vlastnímu výzkumnému projektu. Analýza získaných výsledků skýtá dokonalý návod pro jejich 

praktické využití. 
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3. Závěrečnou objektivní diskusi, spolu s vyhodnocením získaných výsledků využitelných 

při výuce považuji za velmi přínosnou. 

4. Práce dokládá obsahem i formou zpracování příkladnou péči kandidátky při jejím 

zpracování. 

5. Velice kladně hodnotím jazykovou úroveň práce, kterou považuji z pedagogického 

hlediska za důležitou. 

6. V úvodu zřetelně vytčené cíle autorka beze zbytku splnila. Jsem přesvědčen, že zájemce o 

řešenou problematiku získá výstižný přehled o jejích základních pojmech, o historii a vývoji názorů 

na pojetí komunikace, názorů na její výuku a metody, které jsou při ní využitelné. Domnívám se, že 

by bylo prospěšné s předloženými principy komunikace a její výuky seznámit mladší praktikující 

lékaře a zejména začínající učitele klinických oborů, kteří náležitou výukou neprošli. 

Dominantní částí práce Dr. Tomové je její vlastní výzkumná část, která spočívá v pečlivém 

sběru a zhodnocení úctyhodných 745 odpovědí na zadané dotazníky a 102 videozáznamů, 

vypovídajících o komunikačních dovednostech studentů, zejména ve vztahu dovednosti naslouchat 

a předávat informace. Předložená analýza získaných dat je dokonalá, objektivní a dovoluje z nich 

vyvodit věrohodné a využitelné závěry. Získal jsem přesvědčení o jejich validitě a o nepochybném 

významu pro realizaci komunikační přípravy studentů všeobecného lékařství v průběhu studia. 

Zatím volitelný předmět „Komunikační dovednosti“ by se měl po mém soudu stát předmětem 

povinným. K tomuto názoru mě přivádí zkušenost prohlubující se dehumanizace medicíny, která 

obdivuhodnými a přínosnými pokroky paradoxně mění svá základní a zásadní paradigmata a stává 

se biotechnologií. Výsledky léčby mnoha nemocí se nepopiratelně lepší, ovšem za cenu ztráty 

komunikace. Současní lékaři léčí nemoce, nikoliv člověka v jeho celistvosti, sestávajícího z 

(nemocného) těla a duše, provázené úzkostí, strachem, obavami a pochybnostmi. Z medicíny se 

ztrácí dva zcela zásadní předpoklady jejího poslání – slovo a dotyk. Z medicíny hovořící se stává 

medicína mlčící. Svědčí o tom řada narůstajících psychologicko-emociálně-spirituálních, tedy v 

souhrnu vztahových poruch. Dokládá to i práce Dr. Tomové. 

Ke zpracování tak pro klinickou medicínu významné problematiky nemám výhrad, naopak 

je považuji za velmi zdařilé. Úkolem oponenta není detailní rozbor práce a osobně považuji za 

vhodný doplněk řízení následnou diskusi. Při tomto pojetí mám na kandidátku několik otázek, 

pravděpodobně více než je zvykem, jejichž stručným zodpovězením může dotvrdit kvalitu 

disertační práce: 

1. V čem spočívají příčiny současného, často negativního vztahu laické veřejnosti ke 

zdravotníkům? 

2. Stoupá počet alibistických přístupů lékařů k pacientům. Proč? 
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3. Jaká je nebo jaká by být měla hranice mezi paternalistickým a partnerským vztahem 

pacienta a lékaře? 

4. Jaký vliv mají na vztahy pacientů a lékařů současné komunikační možnosti? 

5. Jaký má komunikační dovednost lékaře vliv na pacienty, kteří odmítnou metody medicíny 

a svěří se působení léčitelů a šarlatánů? 

6. Má komunikační dovednost lékaře specifika pro psychologicky i komunikačně 

problematickou skupinu mladistvých (15 – 18 let)? 

7. Je komunikační rozdíl mezi lékařem a pacientem a lékařem a klientem? 

8. Existuje, ev. jaký, rozdíl mezi pojmy komunikace a vztah? 

9. Měla by výuka komunikační dovednosti zahrnovat i problematiku interpersonálních 

vztahů na pracovišti? 

10. Jaký význam pro vztah pacient – lékař má personalizovaná péče? 

 

 

Na otázky založené v zadání odpovídám: 

1. Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práci. 

2. Práci doporučuji k obhajobě bez jakýchkoliv výhrad. 

3. Návrh klasifikace: prospěla. 

 

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. 

 

 

 


