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OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Obor: Lékařská psychologie a psychopatologie 

Student: Mgr. Lucie Švandová 

Název práce: Mentální vývoj dětí s nízkou porodní hmotností 

 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. 

Konzultant: doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D. 

Pracoviště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN a v Praze 

 

Autorka se ve své práci zabývá „Mentálním vývojem dětí s nízkou porodní hmotností“. Cílem 

práce bylo zmapovat vztah nízké porodní hmotnosti a kognitivního a socioemočního vývoje u 

dětí ve věku od 5 do 9 let.  

 

Jedná se o práci, která je celkově zdařilá. Splňuje nároky, které jsou kladeny na disertační práci. 

Autorka vychází z četného množství pramenů. V teoretické části práce popisuje problematiku 

vývoje dětí s nízkou porodní hmotností z více úhlů pohledu (incidence, prevalence, mortalita, 

morbidita, následná péče). Největší část teoretické práce je zaměřena konkrétně na kognitivní a 

socioemoční vývoj, kde podrobně popisuje současné výzkumy v dané oblasti.  

 

V rámci výzkumné části autorka prokázala, že je schopna pracovat s odpovídajícími statisticko-

matematickými metodami. Velmi oceňuji celkově věnovaný čas každému vyšetření, které 

spočívalo v oslovení rodičů, vyšetření dítěte, vyhodnocení testů, sepsání závěrečné zprávy z 

vyšetření a případné konzultace.  

 

Předložená práce splňuje všechny požadavky pro udělení titulu Ph.D. pro obor lékařské 

psychologie a psychopatologie vhodně. 

 

 

Témata k obhajobě: 

 

1) V jakém věku je u dítěte s nízkou porodní hmotností vhodné provést psychologickou 

diagnostiku a jaké je její klinické využití? 

2) Jakou úlohu hraje v péči o dítě s perinatální zátěží psychologická podpora rodičů? 

3) Jaký vliv má komplexní péče, která byla v rámci VFN dětem poskytnutá na celkové 

výsledky? Případně mohla mít péče vést k pozitivnímu zkreslení? 

4) Jaký vliv má nízká porodní váha na budoucí život dítěte? 
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Závěr: 

 

     Disertační práce Mgr. Lucie Švandové splňuje nároky kladené na disertační práci. Autorka 

prokázala: 

1) schopnost samostatné vědecké práce,  

2) schopnost realizovat výzkumné šetření,  

3) obohatit psychologii a další pomáhající profese o poznatky, které jsou využitelné v praxi, 

4) schopnost práce s výzkumnými nástroji, které v předložené práci popsány způsobem, 

svědčícím o kvalitní erudici autorky předložené práce. 

 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 9. 3. 2022 

 

 

 

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D. et Ph.D., MBA 


