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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

Práce s názvem Zkušenosti vybraného zdravotnického personálu se sexuálním obtěžováním je rozdělena 

na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se autorka zabývá kapitolami, které se týkají této 

práce, nicméně kapitola historie není dostatečně zdůvodněna, proč je zde zařazena. Z občasných stesků 

při navazování kontaktu a při rozhovoru sice vyplývalo, že dříve postavení sester bylo jinak vnímáno 

jak svým pracovním, tak sociálním okolím, nicméně bylo by dobré více tuto kapitolu propojit s tématem. 

Další kapitoly v teoretické části se již více dotýkají zaměření, zejména emancipace je vhodně zvolená 

kapitola. Objevují se zde části, které jsou na jedné straně citované výhradně z jednoho zdroje. Kapitoly, 

které jsou v teoretické části a bezprostředně souvisí s tématem jsou pěkně popsané, i když v určitých 

chvílích podávají povrchní informace, které čtenáře spíše nasměrují, než aby poskytly detailní rozbor 

situace. V praktické části v metodice autorka mohla více popsat sběr data dotazníků, oceňuji zmínění 

prací, jimiž se inspirovala, že dotazník nebyl tvořen pouze z jejího úsudku, ale inspirovala se 

dotazníkem, který byl použit v jiné studii a doplnila svými vlastními otázkami a upravila jej pro své 

potřeby. Při prezentací oceňuji grafické znázornění a současně tabulku, která ukazuje rozdíly 

v odděleních chirurgického a interního typu. Otázka č. 19 nám poskytuje několik vlastních odpovědí, 

které mohly být zpracované a bylo by vhodné z nich vytvořit výstup. Průzkumná otázka č. 2 není zcela 

přesně diskutovaná s relevantními zdroji. Ty se týkají podobného tématu, ale ne časového rozvržení. 

Bylo by tedy vhodné zařadit do této otázky více položek z dotazníku, které by rozšiřovaly tento pohled 

a splňovaly by tedy možnost přesnějšího posouzení. V závěru by bylo vhodné doplnit více informací o 

spojitosti a toho, co z celé problematiky vyplývá. Domnívám, že autorka otevřela velice důležité téma, 

které je v naší společnosti neřešené i z důvodu vývoje naší společnosti. Studentka věnovala velkou část 

své práce na tvorbu dotazníku, což zapříčinilo méně času na tvorbu teoretické části a vytvoření možných 

výsledků, které sebraná data poskytovala, což je na práci znatelné. Přes tyto nedostatky doporučuji 

k obhajobě, neboť následné průzkumy mají díky této práci nač navázat a výsledky uvedené v této práci 

jsou dostatečné a zaslouží si další zájem. 

 

Otázky: 

1- Co je pro Vás důležité a co byste vytvořila za závěr z odpovědí na otázku č. 19? 

2- Jaký postup byste doporučila lidem, kteří byli naopak neprávem obvinění ze sexuálního 

obtěžování? 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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