
Posudek  bakalářské práce:  Veronika Proňková: Rodinné prostředí chronicky      
                        nemocných dětí  (výzkum v rodinách s postiženými dětmi) 
                        FHS UK Praha, 2007.  
 
             S rozvojem lékařské věda i praxe přibývá počet dětí, které i při těžkém postižení 
přežívají . V péči o ně se vynořila naléhavě otázka kvality jejich života. V minulé systému 
byly tato problematika podceněna a mnohdy dokonce před veřejností zastírána.Autorka si je 
vědoma,že dodnes existuje mnoho předsudků jak mezi dospělými, tak mezi dětmi a jejich 
odstraňování si vyžaduje systematické úsilí  Zvolená tematika předložené studie Veronika 
Proňkové je aktuální i potřebná. 
 
            Autorka zvolila několik typů poškození, které jsou často nápadné již na první pohled 
Jedná se o Downův syndrom, dětskou mozkovou obrnu, autismus, sluchové postižení a 
zrakové postižení Jsou to vesměs poruchy velmi těžké a značně ztěžující život  dětí i jejich 
rodin. Postrádám bližší výklad na základě jakých kriterií  byla  zvolena právě tato  
postižení 
 
           V teoretické části autorka stručně a poměrně výstižně charakterizuje jednotlivé 
kategorie sledovaných poruch,  zaměřuje se na životní podmínky a šance dětí, které jimi 
onemocněly. Zároveň se analyzuje mnohdy velmi obtížné a zátěžové podmínky života jejich 
rodičů., Charakteristiky jsou výstižné a svědčí o pochopení ne zcela běžných osudů rodin. 
Postrádám větší důraz na dynamiku postižení v čase (často i obtížnou  dlouhodobou 
perspektivu), jak o tom uvažuje vývojová patologie. Užitečné by bylo zvážit definice, které se 
objevují v mezinárodní klasifikaci nemocí. Kladně hodnotím, že autorka se dobře orientovala 
v dostupné české literatuře a dokázala ji přehledně a s pochopením pro jednotlivé nuance 
vyložit.   
 
     Do vlastního výzkumu se autorce podařilo získat 28 rodin. Nebývá to jednoduché – mnohé 
rodiny z jakýchsi předsudků se snaží problémy skrývat a někdy až před veřejností 
bagatelizovat. Ve většině případů se podařilo jednat a systematicky hovořit pouze s matkami- 
Bylo by zajímavé dovědět se i podrobnosti o náboru jednotlivých rodin – případně o reálných 
obtížích, které se stavěly do cesty, 
 
      Pro vlastní výzkum si autorka připravila dotazník a po jeho přezkoušení s několika 
nezávislými osobami jej předkládala  rodičům. Dotazník obsahoval část biografickou, otázky, 
mířící na rodinné prostředí a na aktuálním stavu dítěte. Předem připravila schema hodnocení 
(škálování) jednotlivých odpovědí. Výsledky shrnula do přehledné formy (str. 54 – 59). 
Získaná data pečlivě zpracovala popisnou statistikou. Jsou předložena přehledně – jak ve 
formě numerické, tak i grafické Za positivní nález považuji zjištění, že valná většina rodin je 
rozhodnuta o postižené děti se plně starat, ale zároveň usilují o jejich integraci mezi osoby 
zdravé. Budoucí perspektivy jsou většinou nejasné – a zde je zřejmě nutná  pomoc společnosti 
Jistou bezradnost o příčinách nemocí mezi rodiči autorka  vystihla a i v tom je potřebná  taktní 
lékařská osvěta Podnětné je zjištění, že závislost na atmosféře rodiny se liší dle druhu 
postižení - nejvýraznější je Downova sydromu, kde perspektiva dalšího vývoje dětí je 
nejobtížnější. 
 
        Závěr: Předložená studie Veronika Proňkové je zdařilá. Její síla je v empirické části, kde 
se jí zdařilo zjistit řadu dobře využitelných poznatků, byť i počet sledovaných rodin byl 
poměrně malý a zobecnění by si žádalo větší počet rodin. Autorka prokázala, že se dokáže  
orientovat v literatuře,má pochopení pro postižené děti i jejich rodiny a dokáže si připravit 



výzkumný projekt i zpracovat přehledně získaná data. Soudím, že některé nálezy by si 
zasloužily širší zveřejnění Předloženou studii doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 41 body. 
 
 
Praha, 9.6.2007 
                                                                                     Václav  Břicháček 
 


