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Studentka si zvolila za téma své práce problematikuchronicky nemocných dětí
zejména ve vztahu k fenoménu dobrovolnictví.

V teoretické části se autorka zabývá problematikou chronicky nemocných děti.
Popisuje jednotlivé proměnné, vstupující do života hospitalizovanýchdětí na onkologickém
oddělení. Zabývá se tělesným onemocněním, jeho projevy, fázemi a dopady na dítě a okolí.
Specifikuje problematiku onkologie a hetaoonkologie včetně paliativní péče a nutnosti
vyrovnat se s fenoménem smrti. Popisuje role zdravotníků, dobrovolníků a pacientových
blízkých. Podrobněji seznamuje čtenáře s některými specifickými přístupy, jako je např.
canisterapie.

V praktické části autorka předkládá vlastní výzkum pomocí dotazníku, určeného pro
personál nemocničního oddělení. Již při jeho zadávání získala autorka cenné zkušenosti -mnoho oslovených zdravotníků spolupráci odmítlo, někteří přislíbili, ale nesplnili. Další
zdravotníci reagovali vyhořele až verbálně agresivně. Jen část byla vůči autorce a jejímu
zkoumání vstřícná. Zkušenost interakce se zdravotníkyje pro autorku - dobrovolníci nadětské onkologii možná významnější, než zkušenost získaná při zpracování samotného
výzkumu.

K přednostem praktické části patří dobrá snaha získat informace o motivaci
k vyčerpávající práci zdravotníků a o zdrojích, které zdravotníkům umožňujípráci na
onkologii zvládat. Získaná data je možné vnímat jako doklad dvou přístupů zdravotníků ke
své práci- na onkologickém oddělení zůstávají někteří proto, že jsou k práci osobně
motivováni, jiní proto, že jsou rezignovaní a neschopní změny. Autorka upozorňuje na
nutnost supervize, které se zdravotnickému týmu mnoho nedostává.

Teoretická část je vypracována velmi pečlivě. Seznam literatury je obsáhlý a aktuální
možná by bylo vhodné užít i cizojazyčné tituly. .

Praktická část je postavena na rozhovorech a zpracovaných dotaznících. Pozitivem
práce je zřetelná znalost jak problematiky, tak

i

prostředí svědčící o tom, že studentka neníé
jen příležitostným dobrovolníkempro potřeby vypracování bakalářské práce.

Bakalářská práce je kvalitně zpracovaná a přináší výborný přehled 0 problematice
dítěte na onkologickém oddělení.

Navrhuji hodnotit předloženou bakalářskou práci jako výbornou.
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