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Teoretická část 
V teoretické části diplomantka popisuje základní informace týkající se problematiky 

násilí na dětech. Objasňuje definice a formy násilí na dětech. Zmiňuje též epidemiologické 

údaje, rizikové faktory, diagnostické metody, klinický obraz a možnosti pediatrie při řešení 

syndromu CAN. Autorka diplomové práce neopomněla též uvést základní informace o 

terapii, pomoci a prevenci násilí na dětech. Při citacích se autorka odkazuje na použité 

informační zdroje dle platné citační normy, i když číselný odkaz by byl vhodnější uvádět 

v horním indexu. Jazyková úprava je dobrá. Problematickou se zdá být logická posloupnost 

jednotlivých kapitol. Vedoucí práce se domnívá, že stávající kapitoly 1.1.3 Sexuální zneužívání 

a 1.1.4 Zanedbávání, které představují formy syndromu CAN, musí být logicky podkapitolami 

kapitoly 1.1.2 Syndrom CAN. Kapitolu 1.6 Jednotlivé oblasti tělesných postižení a 1.7 Klinický 

obraz by bylo vhodnější spojit a vytvořit jednu kapitolu.  

 
 
Empirická část 

V empirické části autorka popisuje kvantitativní výzkum. Základní výzkumné otázky 

rozvedla do dvou cílů, tří dílčích cílů a pěti hypotéz. Zvolená metodika výzkumu – dotazování 

- odpovídá celkovému záměru. Zvolený zkoumaný vzorek je dostatečný pro splnění záměrů. 

Vyhodnocení výzkumu a komparaci zjištěných dat provedla autorka srozumitelně. Autorka 

provedla zdůvodnění hypotéz a následně provedla analýzu možných důvody, proč se některé 

hypotézy nepotvrdily. V reflexi nad těmito analýzami provedla zamyšlení nad správností 

konstrukce jednotlivých otázek dotazníku. V empirické části práce je možné nalézt několik 

nepřesností, např. by bylo vhodné, kdyby odpovědi na otevřené otázky (otázka 10) byly 

uvedeny v samotném textu nebo v příloze v plném znění tak, jak jej uváděli respondenti. U 



otázky číslo 11 je chybně uvedeno jako N číslo 136, (správně je 231). Vzhledem k tomu, že 

procentuální vyjádření je správné, jedná se pravděpodobně o písařskou chybu.  

Na závěr práce se autorka pokusila o velmi stručné sestavení doporučení, která mají 

přispět k prevenci či snazšímu odhalení týraného dítěte (popř. syndromu CAN). 

 
 
Formální zpracování práce 

Stylistická úroveň práce je dobrá. Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a 
předpisům pro psaní diplomové práce s výjimkou empirické části, kde na některých stranách 
není předepsaný počet řádků. 
 
 
Aktivitu autora práce, jeho zájem, samostatnost při zpracování práce: 

Autorka ve své práci prokázala schopnost seznámit se s problematikou syndromu 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Práci vypracovala samostatně a aktivně 

využívala konzultací s vedoucí práce.  

 
 
Celkové hodnocení práce  

Předložená práce respektuje potřebu řešení permanentní připravenosti sester na 

pediatrických JIP při včasné diagnostice případů týrání dětí. Touto sondou se diplomantce 

podařilo naznačit úroveň vědomostí a kompetencí sester pediatrických JIP k syndromu CAN, 

respektive týrání dítěte. Předloženou práci zpracovala autorka samostatně a řádně při tom 

využívala relevantní dostupné informační zdroje. V průběhu zpracování diplomové práce 

autorka pravidelně konzultovala postup prací s vedoucí práce a většinu doporučení vzešlých 

z těchto konzultací následně zapracovala.  

 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
 
Práci doporučuji k obhajobě a klasifikuji ji stupněm velmi dobře 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  

1. Uveďte alespoň 6 znaků, kterým je potřeba věnovat pozornost a mohou svědčit o 

týrání dítěte. 

2. Je možné ve Vašem šetření nalézt souvislost mezi otázkou č. 2 (počtem let praxe) a 

otázkou č. 8 (setkáním s týráním dítěte) či otázkou č. 17 (nepravdivé označení dítěte 

za oběť týrání) a otázkou č. 20 (systémové týrání)? 

3.  Je možné ve Vašem šetření nalézt souvislost mezi otázkou číslo 3 - 6 (setkání 

s tématem týrání dětí, účast na semináři, vyhledávání literatury a roční procentuální 

zastoupení týraných dětí v ČR)?  
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