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1. Volba tématu
Téma stále aktuální, na které lze pohlížet z několika úhlů.

2. Teoretická část
Práce obsahuje 104 stran, včetně příloh. Autorka v této části charakterizuje jednotlivá
věková období s jejich charakteristickými znaky. Dále se věnuje základním duševním
potřebám dítěte.
Kapitola Děti v nemocnici a Dítě a nemoc velmi dobře specifikuje klady a negativa
pobytu dítěte v nemocnici. Také vliv nemoci a hospitalizace na psychiku dítěte.
Velmi dobře je zpracována kapitola Rodiče v nemocnici. Vztah rodičů a zdravotníků je
jedním z předpokladů vytvoření příznivé atmosféry pro léčbu, komunikaci a uzdravovací
proces dítěte. Jsou zde zpracovány výhody inevýhody společné péče.
Další kapitola je věnována právním aspektům této společné péče. Je zde objasněn pojem
family-centred care, zdůraznění rodiny a dítěte. Poslední kapitolu tvoří nová role v péči o
hospitalizované děti, úloha herního specialisty a dobrovolníků. Závěrem zmíněn i podíl
občanského sdružení Zdravotní klaun a formy divadla za použití loutek. Tato forma
zapojení dětí do hry velmi pomáhá zvládat hospitalizaci těchto dětí.
Autorka v této části potvrzuje dokonalý přehled poznatků a seznamuje nás s názory na
tento problém.

3. Empirická část
V této části si autorka vytyčila 4 cíle týkající se názorů sester na přijímání rodičů společně
s dítětem do nemocnice. Dále se zabývá problémy této hospitalizace až po znalosti
jednotlivých organizací a zapojení dobrovolníků, terapeutů a psychologů. Posledním
cílem je zjištění vnímání a dodržování charty práv dětí v nemocnici.

K výzkumu bylo použito metody dotazníků a na výzkumu se podílely tři fakultní
nemocnice (120 dotazníků). Dotazníkové šetření probíhalo po dobu tří měsíců a na
vyplnění byla dána lhůta 14 dnů. Dotazník byl anonymní s 20 otázkami. U 3 otázek byly i
podotázky. Práce velmi pěkně graficky zpracována a komentována. V diskusi byly
rozvedeny nejdůležitější závěry empirické části. Závěrem autorka hodnotí výsledky
teoretické a empirické části.

4. Závěry práce
Hlavní přínos práce vidím v přehlednosti, v komplexním pohledu na hospitalizaci dítěte
s rodiči v nemocnici.

5. Literatura a práce s literaturou
Prostudováno 26 titulů, 4 informace z internetu doplněné o Ústavu České republiky a
Listinu základních práva svobod. Za důležité považuji i zmínku o zákonu 48/97 o
veřejném zdravotním pojištění.
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6. Kvalita příloh
Práce doplněna přílohami dle pokynů týkající se formální úpravy práce.

7. Práce je přehledná, fundovaná, velmi dobře doplněná komentovanými grafy.

Diskutovat bychom mohli k následujícím bodům:

1. Myslíte si, že barevné oblečení dětí, rodičů a zdravotníků by pomohlo adaptaci
dítěte na hospitalizaci?

2. Jak bychom mohli zlepšit komunikační dovednosti sester v kontaktu s rodiči dětí?
3. Spolupracujete ve vašem zařízení s psychologem?

8. Práci klasifikuji výborně.
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