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Jde o práci, pro níž autorka Veronika Proňková podnikla průzkum v několika rodinách, jejichž 

společným znakem je, že jedno z dětí rodiny si do života přineslo poměrně těžké poškození nebo 

onemocnění, a to mentální i tělesné. Rodiny jsou péčí o toto své dítě jistým způsobem omezeny, 

nebo míří k jinému cíli, než bývá zvykem u rodin se zdravými dětmi, a svým přístupem ovlivňují 

a usměrňují své handicapované dítě. V průzkumu šlo autorce o to získat informace, na jejichž 

základě vybrala některé parametry a porovnala jejich vztahy mezi sebou a zhodnotila je.  Před 

touto výzkumnou částí práce (o rozsahu 40 normostran) je část teoretická (také 40 normostran), 

v níž se studentka zabývá popisem jednotlivých typů nemocí vybraných do výzkumu, 

charakteristiky problému zasahujících do života rodiny a do života postiženého dítěte. Na konci 

práce je seznam literatury (25 titulů) české, převážně psychologické (cizojazyčné minimálně) a 

několik internetových odkazů. Na samém konci je v příloze uveden dotazník, se kterým bylo 

pracováno. 

Autorka píše v úvodní kapitole, že se snažila, aby umožnila zdravým lidem vhled do 

problematiky a porozumění tomu, že životní impetus rodin s problémovým dítětem se v zásadě 

neliší od rodin se zdravými dětmi. Porozumění pak může kladně ovlivnit případnou diskriminaci 

takto oslabených rodin. Snad proto si autorka stanovila pro svůj výzkum děti s poměrně běžným 

typem postižení, a to: děti s poškozením sluchu, zraku, dítě autistické, dítě s Downovým 

syndromem a dítě s dětskou mozkovou obrnou. A v teoretické části stručně a povšechně o 

postiženích pojednává, pro účel této práce snad dostatečně.  

Hlavním těžištěm a smyslem této bakalářské práce je naproti tomu zpracování výzkumu. Tady je 

namístě autorku pochválit a výsledek ocenit, neboť ukázala, že  dokonale ovládla nástroj, jímž i 

z malého vzorku dokázala vyčíst zajímavé jevy.  

S ovládnutím toho nástroje  souvisí jak příprava zkoumaného materiálu, tj. stanovení 

respondentů a vytvoření dotazníků, tak také dovednost výsledky zpracovat. 

Výzkum: Respondenty bylo 28 rodin s postiženým dítětem, a to 14 chlapců a 14 děvčat ve věku 

7 – 13 let z Teplického  a Mosteckého okresu. Informace byly získány při osobním setkání 

s rodinami a během rozhovoru byl vyplněn připravený dotazník. Ten je rozčleněn na tři oddíly, 

první se týká biografických údajů o dítěti (10 otázek), druhý se týká  informací o rodinném 

prostředí (15 otázek) a třetí se týká informací o osobní situaci dítěte (6 otázek). Otázkám z oddílu 

2 a 3 bylo přiděleno 3 – 5 možných odpovědí, z nichž každá odpověď nesla hodnotu +1, 0, -1. 



Odpovědi převedené na tuto číselnou hodnotu byly zapsány do tabulky, ve které bylo pak možné 

sečtením vyjádřit hodnocení např. rodinné situace (v případě tohoto výzkumu se hodnoty 

pohybovaly v rozmezí +12 až -5; vyšší čísla ukazují příznivější situaci, nižší naopak). 

Korelačním koeficientem Spearmanovým autorka posuzovala souvislosti mezi domácím 

prostředím a psychickou pohodou dítěte.  Dále mohla například posoudit, zda hraje roli, je-li 

v rodině ještě jiný sourozenec, či není. Nebo lze porovnat, jakým způsobem ovlivňuje rodinná 

situaci děti podle druhu postižení. Tady konkrétně byla zjištěna největší závislost mezi rodinným 

prostředím a dítětem s nemocí DS, nejmenší s dítětem se sluchovou vadou.  Takto bylo možné 

spatřit souvislost i mezi odpovědí rodiče na konkrétní otázku a bodovým součtem jednotlivého 

dítěte v třetí části dotazníku. Zvláštní pozornost studentka věnovala porovnání dvou otázek: „Co 

podle vás postižení dítěte způsobilo?“ a „Myslíte si, že máte na postižení nějaký podíl?“ Na 

výsledcích porovnání byly procentuálně vyjádřené tendence rodičů, jakým způsobem přijímají 

vinu či nevinu za nemoc vlastního dítěte, což jistě souvisí se smířením se s tím. Tak například 

rodiče dětí s nemocí geneticky danou jsou z menší části přesvědčeni o vlastní vině, z větší části o 

nevině;  z rodičů neznající příčinu nemoci větší část si myslí, že nikdo není na vině, malá část 

rodičů si to ale nemyslí. Rodiče dětí, jejichž příčinou nemoci je úraz, si přesto myslí, že nikdo 

nemá vinu. A u vad vzniklých při porodu je ale tendence připisovat vinu druhým lidem 

(lékařům).  

Práce je pořádně provedená, uspořádaná a přehledná, logická, není zde nic nadbytečného. 

Každému zkoumanému  jevu je věnovaná samostatná kapitolka, jevy jsou číselně vyjádřeny 

v tabulkách, ilustrované srozumitelnými grafy a popsány, a v závěru je shrnut výsledek.  

Vyvození výpočtu Spearmanova korelačního koeficientu jsem nekontrolovala, předpokládám 

jeho bezchybnost.  

V práci jsem zaznamenala několik mluvnických chyb a překlepů, a upřesnění si žádá  

informace o tom, že ve dvaceti případech byla při rozhovoru přítomna jen matka (s.50). 

Znamená to, že otec pouze nebyl přítomen, nebo šlo o rozvedené rodiče?  

Pochybnost o správnosti dále vzbudila závěrečná věta v kapitolce 9.3, která komentuje výsledek 

rozdílu mezi vnímáním nemoci děvčaty a chlapci: že není mezi nimi statisticky významný rozdíl. 

Ale z tabulky 9.3.1 podle mě plyne, že rozdíl je (průměr chlapců 2,357 a průměr dívek 1,286). 

Pokud odpověď na tuto otázku při obhajobě zavrhne mé podezření, že jde o chybnou interpretaci 

výsledku, navrhla bych práci ocenit jedničkou, tedy 40 body.  

 

                                                                                                                   Eliška Pincová 

 



  

 

  


