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 Odevzdaná diplomová práce Markéty Donátové má celkem 87 stran včetně příloh. 
Autorka se mnou v průběhu prázdnin intenzivněji konzultovala svou diplomovou práci, na 
tyto konzultace však byla vždy dobře připravena a informována. V průběhu zpracovávání 
práce byla vždy aktivní, soustředěná a mé připomínky zapracovala do své práce.  
 Autorka si toto téma zvolila s cílem, podrobněji se touto problematikou týrání a 
zneužívání dětí v rodině seznámit. Ve třetí kapitole velmi dobře zpracovala problematiku 
CAN, rozdělení týrání a zneužívání, včetně jejich důsledků na vývoj dítěte. V dalším textu se 
zmiňuje o nechtěných dětech a rizicích, která jim v životě hrozí. Svou práci však také 
zaměřila na chování a jednání žen v průběhu těhotenství. Popisuje prenatální období a také 
týrání a zanedbávání  dítěte (plodu)  právě v této životní etapě. Pro informaci na konci textu 
uvádí seznam telefonních linek bezpečí a krizových center.  
 Ve druhé části své práce v průzkumném šetření vypracovala ve spolupráci se mnou a 
ambulantní gynekologickou lékařkou dotazník, který byl zaměřen na tu část chování a jednání 
žen v době těhotenství, která lze nazvat riziková, např. kouření, požívání alkoholu, nadměrné 
přetěžování apod. Tento dotazník je zajímavý i tím, že oslovil ženy v rámci prvního, druhého 
i dalšího těhotenství. Z výsledků pak porovnávala, zda bylo rizikovější chování matek při 
prvním těhotenství, či naopak.  
 Práce je velmi zajímavá, dobře se čte a lze jen připomenou, že autorka měla doplnit 
v příloze č. 1, odkud převzala Doporučený postup při podezření na syndrom CAN (jedná se o 
Věstník ministerstva zdravotnictví). Na stranu 80 se nedopatřením dostal seznam obrázků, 
které jsou popsány u jednotlivých otázek dotazníku.   
 
 
Závěr: diplomovou práci Markéty Donátové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborné.  
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