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Bakalářská práce, která je členěna do 6 kapitol (kromě příloh), má rozsah 110 stran.
Téma práce, které si autorka zvolila, není jistě nové ve smyslu času. Ale je pravda, že
přestože v poslední době se pohled pacientů na práci zdravotníků a hlavně na přístup k nim
mění, je stále ještě mnoho lidí, kteří přestože svá práva (práva pacienta) znají, tak ne vždy je
dokáží využít, anebo nemají příliš dobré zkušenosti s jejich dodržováním ze strany
zdravotníků.
V teoretické části se autorka zabývá tématy etiky, pacienta, právy pacientů,
organizacemi na ochranu pacientů a uvádí metody řešení při porušení práv pacientů.
V empirické části si autorka stanovila výzkumné cíle, na které odpovídá v diskuzi.
Popisuje charakteristiku použité metody, organizaci kde výzkum probíhal, sběr dat a
charakteristiku zkoumaného souboru. Šetření bylo prováděno kvantitativní metodou v
nemocnici ve Svitavách, kde bylo ve dvou kolech rozdáno celkem 140 dotazníků. Celková
návratnost dotazníků byla 83%.
Celá práce je velice dobře zpracovaná i poměrem teoretické a empirické části.
Jednotlivá zjištění jsou prezentována v přehledných grafech a v příloze i v jednotlivých
tabulkách. V rozsáhlé diskuzi pak autorka uvádí komentář k jednotlivým zjištěním.
Hlavní přínos práce spatřuji v tom, že autorka svoji prací umožnila managementu
nemocnice ve Svitavách podrobný rozbor otázky dodržování práv pacientů ze strany
zdravotníků a přístup a pohled samotných pacientů na tuto problematiku na jednotlivých
odděleních nemocnice.
V práci je uvedeno celkem 28 literárních pramenů, dále odkazy na odborné časopisy,
bakalářské a diplomové práce, včetně elektronických zdrojů. Vše s převahou z posledních 5
let, což považuji za dostatečné.
V příloze je uveden dotazník pro pacienty, úplné znění práv pacientů, etický kodex
sester, etické normy sester, Hippokratova přísaha a povolení vést dotazníkové šetření.

Možné otázky k diskuzi:
1. Proč podle Vás ještě poměrně velká část pacientů nevyužívá svá práva i když je zná?
2. Domníváte se, že v nemocnici ve Svitavách je vytvořeno vše po to, aby byla práva
pacientů dodržována hlavně ze strany zdravotníků?
3. Popište prosím, jak probíhá primářská vizita na jednom standardním oddělení v nemocnici
ve Svitavách.
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