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1. V úvodu práce uvádíte, že Váš výzkum může napomoci pedagogům a vychovatelům, aby 
mohli lépe interagovat s rodinami, v nichž je vážně nemocné dítě. Jaké konkrétní závěry a 
doporučení byste pedagogům a vychovatelům chtěla předat?  

2. Prezentované úryvky z rozhovorů naznačují, že všechny tři rodiny měly vyšší socio-
ekonomický status (VŠ vzdělání rodičů a příjem umožňující matkám delší dobu nepracovat). 
Jakou roli podle Vás hraje socio-ekonomický status při zvládání nemoci dítěte?  

3. Váš výzkum má nepochybnou praktickou relevanci a bylo by vhodné v něm dále pokračovat. 
Jakým směrem by se podle Vás měl ubírat budoucí výzkum v této oblasti?  

   Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou zvládání vážného onemocnění dítěte 
v rodině, která je chápána z perspektivy systemického přístupu. Jedná se o zdařilou 
diplomovou práci zabývající se velmi relevantní, avšak v ČR dosud nedostatečně 
reflektovanou problematikou.  

 Teoretická část práce je přehledně uspořádána a zahrnuje přehled hlavních konceptů a teorií 
nutných ke zpracování vlastního výzkumu. Spatřuji pouze jeden nedostatek, kterým je 
opomíjení některých důležitých odborných zdrojů, zejména empirických studií. Diplomantka 
čerpá převážně z tuzemských monografií, avšak v textu chybí některé empirické články o 
zvládání vážné nemoci u dětí, zejména články M. Blatného, A. Slezáčkové, či V. Koutné. Je 
také škoda, že diplomantka více nevyužila zahraniční studie, neboť v anglo-saské literatuře 
existují na téma zvládání nemoci dítěte desítky článků, které by teoretickou část práce 
významně obohatily. V ostatních ohledech je však práce s odbornými zdroji adekvátní.  

 Empirickou část považuji za nejlépe zpracovanou část práce. Diplomantka jasně popsala 
výzkumné otázky a adekvátně zvolila výzkumný design založený na vícečetné případové 
studii. Analýza kvalitativních dat je detailní, přehledná a sdělná. Diplomantce se povedlo 
nezůstat na úrovni popisu jednotlivých případů, ale dokázala identifikovat společná témata 
napříč analyzovanými případy, což není snadné. Výsledky analýzy přinášejí některá zajímavá 
zjištění (např. potřeba soukromí po sdělení diagnózy) a umožňují odpovědět na stanované 
výzkumné otázky. Menším nedostatkem je jen krátkost a stručnost diskuse, ve které jsou 
porovnány výsledky práce s několika málo českými výzkumy. Diskusi by bylo vhodné doplnit 
porovnáním se zahraničními výzkumy a také zamyšlením se nad praktickými dopady 
výzkumu, zejména z hlediska přístupu pedagogů k rodinám s nemocnými dítětem.  
 
Na práci oceňuji především: 

 volba relevantního tématu 

 srozumitelná a logická prezentace teoretických východisek práce 

 kvalitní popis metodologie výzkumu, včetně výzkumných cílů 

 detailní, přehledná a sdělná analýza dat 

 schopnost zobecnění výsledků 
 
Nedostatky práce jsou: 

 Opomenutí některých odborných článků, tuzemských i zahraničních, na dané téma 

 Stručnost diskuse, nejsou dostatečně diskutovány praktické dopady výzkumu, 
zejména z hlediska přístupu pedagogů k rodinám s nemocnými dítětem (což bylo 
avizováno jako jeden z cílů úvodu práce) 

 
  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


