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Posudek 

Volba tématu 

Diplomová práce Bc. Lucie Burešové zpracovává trvale aktuální téma týraného dítěte, které je 

zdrojem mnoha výzkumných projektů a je mu v současné době věnována odpovídající 

pozornost mnoha odborných i společenských uskupení, a to napříč rovinou medicínskou, 

právní, ale i etickou a sociální. Jedná se o téma ze své podstaty celkem obtížné, zejména ve 

snaze o zhodnocení poznatků výzkumu jejich zavedením do běžné praxe.  Autorka diplomové 

práce v teoretické části a konstrukcí hypotéz projevila dobrou orientaci v tématu, třebaže se 

jedná o multifaktoriální problematiku komplexního charakteru se složitým odborným a 

etickým podtextem, vyžadující multidisciplinární přístup a řešení. Z tohoto pohledu považuji 

vlastní zaměření práce na informovanost a profesionalitu nelékařského personálu dětských 

jednotek intenzivní péče ve vztahu k problematice týraného dítěte za originální a využitelné 

v ošetřovatelské praxi a především v pedagogice ošetřovatelství.      
 
Teoretická a výzkumná část 

Diplomová práce je rozdělena do dvou velkých celků. První celek tvoří teoretická část, ve 

které autorka seznamuje s problematikou týraného dítěte. Uvedené teoretické poznatky jsou 

založeny na soudobém stavu vědeckého poznání a studentka v této části prokázala dostatečné 

vědomosti a dobrou orientaci v tématu nejen z pohledu medicínského, právního a sociálního, 

ale i z pohledu historického vývoje hodnocení a diagnostiky syndromu týraného dítěte. 

V kapitole 1.1.5.3 autorka uvádí ne zcela správně Münchhausenův syndrom, se kterým se 

setkáváme u dospělých a vzácně pak u větších dětí a dospívajících. V tomto případě se jedná 



o sebepoškozování a nejde tak o týrání v pravém slova smyslu. V souvislosti s CAN se uvádí 

jako zvlášť významný fenomén poslední doby Münchhausenův syndrom by proxy, 

v zastoupení, kdy jde o vymýšlení patologických příznaků rodiči u dítěte a požadování často 

velmi náročných diagnostických a léčebných postupů, v neposlední řadě jsou rodiče schopni 

některé „léčebné“ procedury provádět sami. 

Stejně jako v této kapitole, tak i v některých dalších částech, zasahujících do medicínské 

problematiky (Shaken Baby syndrom, subdurální hematom,…), je patrná absence školitele 

s vědomostmi v oblasti lékařství, což nepovažuji za chybu samotné autorky. Je to pouze 

důkazem nutnosti úzkého propojení lékařství a ošetřovatelství v péči o nemocné, přičemž 

účast obou odvětví je zcela zásadní a nezastupitelná bez ohledu na stupeň vzdělání.  

Zpracování odborných pramenů je výčtem dostatečně obsáhlé, ale k povaze zpracovaného 

tématu bych očekával větší zastoupení zahraničních publikací a zároveň bych uvítal i 

některou z citací průkopníků sociální pediatrie u nás z období 70. a 80. let minulého století, 

především Prof. MUDr. Jiřího Dunovského. Zcela mi pak chybí osobní komentáře a polemika 

s literárními údaji na základě výsledků autorčina šetření, které by se měly objevit především 

v závěrečné diskuzi.  

V praktické části pak autorka na podkladě teoretických poznatků a vlastní úvahy vytyčila 

hlavní cíle výzkumu. Vymezením dílčích cílů a výzkumných otázek následně stanovila 

hypotézy své práce a metodiku výzkumu. Hypotézy byly formulovány stručně, srozumitelně a 

jednoznačně, což je předpokladem jejich úspěšného zodpovězení. Pro metodiku výzkumu 

bylo zcela adekvátně použito dotazníkové šetření s možností kvantitativního hodnocení 

splňující parametry aplikovaného výzkumu. Nezbytnou součástí byla i skromná pilotní studie. 

Výběr respondentů byl autorkou zvolen promyšleně a odpovědně, není její chybou určitá 

neochota některých zdravotnických zařízení. Ke zpracování údajů byla použita sice 

jednoduchá, ale danému šetření odpovídající, statistická procedura s přehlednou a 

jednoznačnou grafickou a slovní prezentací výsledků. Jejich analýza ve vztahu ke stanoveným 

hypotézám je pak podrobně rozebrána v diskuzi, ve které mi chybí více osobních úvah a 

interpretací zjištěných výsledků a, jak již bylo řečeno výše, i více polemiky s literárními údaji.  

Způsobem a pečlivou prezentací zjištěných výsledků, bez ohledu na původní předpoklady, 

autorka osvědčila znalost a ovládání základních postupů a etiky vědecké práce. 

 
Formální zpracování práce 
Diplomová práce svým zpracováním odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům 

pro psaní závěrečných prací, stylistická úroveň je odpovídající požadavkům.  

Práce je celkově přehledná a teoretická část rozdělena do logicky řazených kapitol. Praktická 

část je zpracována opět přehledně a srozumitelně, včetně uvedených grafů, komentář 

jednotlivých grafů je stručný a výstižný. Především v teoretické části jsem postrádal oživení 

diplomové práce obrazovým materiálem doplňujícím textové zpracování.   

Abstrakta i klíčová slova plně odpovídají obsahu diplomové práce. 

Množství a kvalita použité literatury je dostačující, odkazy jsou uvedeny v souladu se 

standardními postupy. V jednotlivých kapitolách je ale opakovaně a souhrnně odkazováno na 

širší skupinu 5, 6 i více autorů. Osobně bych preferoval individuálnější přístup k jednotlivým 

zdrojům. 

Úroveň jazykového zpracování je dobrá, bez zbytečných gramatických chyb, odborné a 

cizojazyčné výrazy či jména jsou uvedeny správně a s odpovídajícím významem či 

překladem. Text je srozumitelný navzdory určité stylistické neobratnosti, projevující se ne 

vždy správně voleným slovosledem či častým používáním vět bez přísudku ve volném textu. 
      
 
 



Přílohy  

Zpracování grafické dokumentace diplomové práce považuji za velmi kvalitní, přehledné a 

dostatečně prezentující výsledky výzkumu, v teoretické části bych uvítal doplnění ilustrativní 

fotografickou dokumentací.     
 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Diplomová práce studentky Bc.  Lucie Burešové na téma „Týrané dítě na Jednotce intenzivní péče“ 
zpracovává aktuální problematiku s vysokým společenským i etickým významem. 
Práce má 91 stran, je v ní uvedeno 32 grafů a 4 přílohy, obsahuje anotaci, abstrakt i klíčová slova 
v českém i anglickém jazyce, bylo použito 24 literárních titulů, z toho 2 zahraničních. Formálním 

zpracováním odpovídá požadavkům, normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 

závěrečných diplomových prací.  

Diplomová práce je rozdělena do dvou samostatných částí. V první části, teoretické, autorka 

zpracovává problematiku týraného dítěte s použitím literárních pramenů. Obsahově je 

zpracována pečlivě, komplexně a zabývá se různými úhly pohledu, má i určitou didaktickou 

hodnotu. Přes určité výhrady uvedené v předchozích dílčích hodnoceních, má i dobrou 

odbornou úroveň. Druhá část, praktická, se zabývá popisem vlastního výzkumného úkolu. 

Opět je nutné ocenit přehlednost a dobrou grafickou prezentaci výsledků dotazníkového 

šetření. Odpovědi na předem stanovené hypotézy jsou shrnuty v diskuzi, ve které chybí 

srovnání s literárními poznatky a bohatší individuální interpretace získaných výsledků. Stejně 

tak v závěru není jednoznačně stanoven význam a přínos výzkumného projektu. 

Magisterská diplomová práce Bc. Lucie Burešové posluchačky magisterského studia oboru 

intenzivní péče 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze je po stránce formální i 

obsahové velmi dobře zpracována. Zabývá se důležitou, celospolečensky závažnou 

problematikou týraného dítěte z hlediska informovanosti zdravotnických pracovníků. Některé 

odborné nedostatky a nepřesnosti v diplomové práci nijak nesnižují její velmi dobrou úroveň.  
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě před 
komisí, s celkovým hodnocením                   v e l m i  d o b ř e. 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1. Münchhausen syndrom by proxy, charakteristika  
2. Praktická doporučení autorky vyplývající z výsledků provedeného výzkumu (jak pro přímou praxi 
v diagnostice a léčbě CAN, tak pro pedagogiku ošetřovatelství)    
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