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Zvolené téma považuji vzhledem k tomu, že i v ČR se postupně rozvíjí dobrovolnická 
činnost v nemocnicích, za velmi aktuální. 
Rozsah práce je přiměřený 
Autorka, která 4 roky pracuje s dětskými pacienty zpočátku jako dobrovolnice a nyní jako 
členka psychosociálního týmu, si velmi citlivě všímá úskalí dlouhodobé hospitalizace 
onkologicky nemocných dětí. 
Práce je obsahově dobře rozvržena, v teoretické části se autorka snaží přiblížit problematiku 
nádorových onemocnční v dětském věku a v souladu se zaměřením svého studia se věnuje 
psych0sociální stránce průběhu nemoci a podpory nemocných Přibližuje fenomén 
dobroyolnictví v ČR. 
Výzkumné šetření autorka realizovala formou dotazníku, ve kterém zjišťuje možnosti 
zvýšení účinnosti dobrovolnické práce v nemocnicích. 
Velmi oceňuji schopnost provést šetření s maminkami, které se spolu s hospitalizovaným 
dítětem nacházely ve velmi náročné životní situaci. Zajímavé jsou výsledky dotazníkového 
šetření a následných rozhovorů s maminkami, které se týkají péče o dětské pacienty, školení 
dobrovolníků, sponzoringu, práce koordinátorLI a samozřejmě dobrovolníků. 
Výzkumná část práce je přínosná a podnětná, autorka z vlastní zkušenosti upozorňuje na 
ohrožení hospitalizovaných dětí sociální izolací a zamýšlí se nad možnostmi řešení. 

Připomínky: 

podle mého názom úroveň celé práce velmi snižuje nepříliš obratná 
stylizace, nevyužívání synonym a především velké množství gramatických chyb, 
které se vyskytují v hojném počtu téměř na každé stránce 
domnívám se, že při zpracováni tohoto tématu, které je velmi obtížné, mohla autorka 
použít rozsáhlejší literární zdroje a odborné prameny, více citací 
odborné kapitoly zaměřené na rozdělení a léčbu leukémií nejsou příliš přehledné 
str. 22: kpt.2.2. -leukémie myeloidní nevzniká z červené řady krvinek, ale 
z mateřských krvetvorných bnněk. Zmnoženy jsou (stejně jako u ostatních typů 
leukémií) patologické leukocyty, tedy bílé krvinky 

Cíl práce - informovat o možnostech a přínosu dobrovolníků při péči o hospitalizované 
onkologicky nemocné děti - autorka splnila. 

Předložená práce splňuje po obsahové stránce podmínky a nároky kladené na odbornou práci 
a dopomčuji ji k obhajobě. 

Vzhledem k uvedeným připomínkám diplomovou práci hodnotím: dobře 
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