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Pro svou bakalářskou práci si autorka vybrala velice zajímavé a aktuální téma. Téměř denně se
můžeme setkat s úrazem u dítěte. Ty úrazy, které vyžadují hospitalizaci jsou zvlášť nepříjemné,
mnohdy zbytečné. Důležité je zjištění, jak děti zpětně hodnotí svoji možnost ovlivnit vznik úrazu.

Teoretická část

V této části autorka postupně vysvětluje 6 cílů, které si zadala. Patří mezi ně - Program světové
zdravotnické organizace /Zdraví211, dále vybírá konkrétní cíle zaměřené na dětskou populaci z
hlediska úrazů, nehod a násilí. Seznamuje nás se statickými informacemi úrazů, kde v grafech a
tabulkách v přehledu ukazuje počty hospitalizovaných dětí. Dále je důležité se seznámit s
jednotlivými typy dětských úrazů,od úrazu hlavy, až po cizí těleso v trávicím traktu. Neméně
důležité je se seznámit s obecnou charakteristikou psychomotorického vývoje dětí. Je důležité znát
specifika jednotlivých období dětského vývoje.Autorka stručně popisuje vývoj dítěte od
novorozeneckého období, až po adolescenci. Dále navazuje přehled rizik úrazů s vazbou právě na
určitou věkovou kategorii. Jak autorka uvádí, důležitým ovlivňujícím prvkem je také vliv dospělé
osoby, zejnéna v zajištění dohledu dítěte a vytvoření pro ně bezpečného prostředí. Závěrem této
části je výčet možností ovlivnění dětských úrazů.! možnosti intervencí, preventivní programy ...!.

Empirická část

V této části pisatelka uvádí v 5 bodech cíl své práce. K získání potřebných informací použila
metodu dotazníku. Podkladem pro tvorbu dotazníku byl autorce dotazník již sestavený pro potřebu
průzkumu úrazovosti ve městě Kroměříži.! seznamuje nás s ním v příloze své práce/o Pisatelka
pracovala na výzkumu od dubna 2006 do konce měsíce února roku 2007. Výzkumu se účastnilo 299
dětí - všichni oslovení byli hospitalizováni pro úraz. Pokud se jednalo o dítě, přijaté v doprovodu
rodičů, vždy byli i rodiče požádáni o vyplnění dozazníku.
Otázky v dotazníku jsou přehledné, jasně položené a srozumitelné.

Diskuse

Tady autorka podrobněji rozebírá výsledky dotazníkového šetření. Postupně se zaobírá jednotlivými
body, které si zadala, jako cíl své práce.

Závěr práce

Autorka zde shrnula závěry svého výzkumu, jak části teoretické, tak části empirické.Zjistila, že
nejohroženější skupinu tvoří chlapci ve věku 11-15 let. Dále je z výsledků patrné, že používání
ochranných pomůcek je nedoceněno ze strany dětí, ale i dospělých. Většina dotázaných uvádí vznik
úrazu z vlastního zavinění. Pisatelka postupně hodnotí, ale zároveň nabízí, v některých případech, i
řešení některých problémů. Jak uvádí, důležitá je např. edukace již v mateřské škole, motivace.
Výsledky práce potvrzují, že je nutné zaměřit preventivní programy ne jen na děti, ale také na rodiče
malých dětí. Jak z předložené práce vyplývá, řešení může být i v podrobných šetřeních, která by
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blíže ozřejmila rizikové chování dětí.

Formální náležitosti

Bakalářská práce se opírá o poměrně velké množství odborné literatury a pramenů. Kvalita příloh je
dobrá, přehledná. Grafické zpracování, jak tabulky tak i grafy, jsou na vysoké úrovni a poskytují
nám v přehledné formě výsledky výzkumu. Příloha je obohacena i fotografiemi pro lepší ilustraci.

Otázky: 11 K jakému úrazu může dojít u dítěte v nemocnici? Co může zavinit sestra?
21 Kdo zodpovídá za dítě, je-li hospitalizováno s matkou? Je nutné toto ošetřit v

dokumentaci dítěte a jak?
31 Kdo, kromě sestry, Inapř. formou besedy, nebo hry ...!, může pomoci s prevencí úrazů u

dětí?

Práce splnila požadavky na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím
jako výbornou.

V Hradci Králové 21.5.2007 Vlčková Naděžda


