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Datum obhajoby : 21.05.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Zabývá se problematikou komunikace mezi zdravotnickým
personálem a pacientem. Shrnula východiska obsažená v teoretické
části práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení
praktické části. Realizovala kvantitativní výzkumné šetření
(dotazníkovým šetřením sledovala aktuální znalosti a postoje u
pracovníků na vybraných pracovištích) a kvalitativní analýzu
vzdělávacích programů zdravotnických škol. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka se měla více zaměřit na přípravu
zdravotnického personálu ve sledované oblasti v průběhu studia a
šetření doplnit kvalitativním výzkumem. 
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice výuky komunikace u zdravotnického personálu při
studijní praxi v oboru. Popsala, jak lze zjištěné výsledky využít
vzhledem k přípravě zdravotníků v oblasti středoškolského
vzdělávání. Objasnila vztah výstupů práce ke speciální pedagogice.  
Diskuze byla zaměřena na možnosti zkvalitnění komunikace
zdravotníků s pacienty. Studentka věcně odpověděla na předložené
dotazy, diplomovou práci obhájila. Všichni přítomní členové komise
hlasovali o klasifikaci a shodli se na výsledku: výborně
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