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          Téma společensky velmi aktuální, potřebné a diskutované, vhodně zvolené, neboť tato 

problematika se stále více stává předmětem zájmu pro řadu intervencí na pomoc pečujícím 

rodinám. Autorka neopomíjí úskalí péče rodinných příslušníků osob po poranění mozku 

včetně nedostatečné provázanosti zdravotně - sociálních služeb, a podporu pečujícím 

rodinám, jimž se pak stále nedostává adekvátního společenského uznání i ocenění. Práce 

s touto cílovou skupinou bývá spolu s mnohdy nelepšící se zdravotní situací na straně 

nemocných, a s výraznou zátěží i stresem pečující rodiny zvláště náročnou a klade tak vysoké 

psychické či fyzické nároky i na odborníky či profesionály angažující se v této oblasti, jakými 

je bezesporu i autorka této diplomové práce. 

          Problematika je předkládána strukturovaným, uceleným a přehledným způsobem 

s konstruováním teoretických východisek, mezí a možnostmi řešení, nechybí vlastní pohledy, 

úvahy a četné praktické zkušenosti autorky, řada citací i zahraničních autorů. 

Diplomová práce je kvalitativní studií se zaměřením především na postavení, význam a na 

kvalitu života rodin, jež pečují o osoby po poranění mozku s cílem poukázat na možnosti 

podpory pečujícím rodinným příslušníkům.

          Diplomovou práci tvoří kapitoly zaměřené na specifika traumatického poranění mozku, 

vliv poranění mozku na osobnost člověka a jeho rodinu včetně významu rodinné péče, kvalita 

života pečujících se zohledněním zdravotního stavu nemocného a jeho pečovatele, kvalita 

přijímané péče, smysl života, životní podmínky a finanční situace, interpersonální vztahy, od 

kvality života autorka přechází k možné podpoře pečujícím rodinám s následným 

kvalitativním šetřením vlivu poranění mozku na pečující a uspokojování jejich potřeb

s metodickým postupem, sběrem i analýzou dat a shrnutím výsledků šetření, v samém závěru 



diplomové práce je uveden seznam použité literatury, kde nechybí zahraniční autoři včetně 

internetových zdrojů. 

          V diplomové práci autorka se zkušeným přehledem odkazuje na specifika 

traumatického poranění, meze a úskalí legislativy s navázáním na zdravotně - sociální služby

a rehabilitaci osob po poranění mozku, se znalostí a porovnáním této situace v jiných zemích 

EU. Dále jsou uvedeny metodicky zjištěné výpovědi pečujících, které slouží jako části 

drobných kazuistik a jež dodávají této práci živost a plasticitu, s dalším zaměřením na 

psychosociální aspekty péče, na prožívání, reakce a potřeby pečujících včetně praktických rad 

a doporučení, plynoucích z bohatých zkušeností autorky v práci s pečujícími rodinami osob 

po poranění mozku.  V samém závěru diplomové práce je podstata uvedené problematiky

graficky znázorněna a shrnuta do přehledné analýzy jevů péče o blízkého po poškození 

mozku ve vztahu k příčinným, intervenujícím podmínkám, kontextu, dále pak strategie 

jednání s následky a vzniklými potřebami. Příčiny a důsledky pak opírá metodologicky o 

axiální kódování.

Celkově mohu říci, že práce svým záběrem i hloubkou zcela odpovídá nárokům kladeným na 

diplomovou práci a může se tak stát právem předmětem obhajoby. Předložená problematika je 

podána poněkud vyčerpávajícím způsobem, takže již nemám doplňujících otázek. 

Navrhuji stupeň klasifikace - výborně.

Pro mimořádnou kvalitu a zdařilost diplomové práce, náročnost tématu, dobře metodologicky 

uchopenou, s praktickým využitím, pro relevantní teoretické i praktické zkušenosti autorky

včetně vyzrálého, dobře zvládnutého, zkušeného, empatického a vhodně morálně i 

metodologicky uchopeného zpracování této problematiky navrhuji případné ocenění autorky 

této diplomové práce (například některou z cen nadačních).

Dodatečná poznámka: dostal se mi výtisk diplomové práce s drobným nedopatřením, chybí zde strany 27-32, 

mám však k dispozici i elektronickou verzi diplomové práce, takže je vše v pořádku.

PhDr. Eva Jarolímová                                                                                                 27.5. 2010




