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

 

Bakalářská práce Kristýny Hubkové řeší problematiku vlivu nemocničního prostředí a chování 

zdravotníků na pacienta. Skládá se ze dvou částí: teoretické a průzkumné.  

Autorka prováděla průzkum v období od 28. 5. – 17. 6. 2018. Z pozice vedoucí práce jsem studentce 

pomáhala vytvořit dotazník, cíle a výzkumné otázky. V červnu jsem viděla pouze grafické zpracování 

výsledků průzkumu. Část teoretickou, diskusi a závěr jsem poprvé viděla až po odevzdání práce na 

studijní oddělení. Jelikož práce probíhala pod časovým tlakem, nebylo již možné dále konzultovat.  

Práce neobsahuje vážné nedostatky, cíle byly splněny, doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

Připomínky: 

1) v Anotaci ve třetím odstavci - Jak nemocniční prostředí působí pacienty;  
2) v Seznamu obrázků a tabulek u grafu 28 - graf spokojenosti respondentů s komunikací při 

ošetřovatelské výkonu se zdravotníkem; 
3) v Úvodu - 4. odstavec - Je patrné, že toto povolání určitým posláním, 5. odstavec - a co by 

případě uvítali; 
4) str. 30 průzkumné otázky - je jiná velikost písma; 
5)  str. 31 - druhý odstavec- z důvodu zpětné vazbě; 
6) str. 31 - a poslední část bylo směřováno na chování zdravotníků; 
7) str. 39 - obr. 7 - přetištěný výběr pod grafem; 
8) str. 44 – autorka píše, že barva světle žlutá je č. 6 a barva č. 2 také označuje za světle žlutou, 

což dle vzorníku je barva označená jako tmavě žlutá, na str. 43 ji označuje za svítivě žlutou; 
9) str. 70, 71, 72 - pouze výsledky - chybí diskuze s literaturou;  
10) chybí doporučení pro praxi, či návrhy na zlepšení.  
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Dne: 17. 8. 2018                                                                  

                                                                                          Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D.       
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


