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PhDr. Jana Dlouhá řeší ve své disertační práci a výzkumném projektu téma zaměřené 

na problematiku pedagogické podpory léčebného procesu dlouhodobě nemocného dítěte. 

Cílem disertační práce a výzkumného projektu je zkoumat závislost  mezi  věkem a 

délkou  hospitalizace  dětí  ve  FDN  Hradec  Králové  a  posoudit  jejich  subjektivní  pohodu. 

Dílčím  cílem  je  zjistit,  jak  děti  vnímají  hospitalizaci  a  jak  vnímají  sociální  oporu 

poskytovanou  během  hospitalizace  pracovníky  z řad  pomáhajících  profesí,  kteří  jsou 

kmenovými pracovníky FDN Hradec Králové. Stanovený cíl byl autorkou splněn, a to jak 

v konfrontaci s teoretickými poznatky z odborné literatury naší a zahraniční, tak na základě 

výzkumného šetření autorky. 

Disertační práce a výzkumný projekt je v teoretické části zpracovaný monografickou 

procedurou,  ve  výzkumném  projektu  bylo  použito  metody  kvalitativního  výzkumu.  Ke 

zpracování výzkumného projektu disertační práce byly adekvátně vybrány jednotlivé metody 

a  techniky:  kritická  analýza  odborné  literatury,  analýza  osobní  dokumentace,  rozhovor 

s dětmi,  zdravotnickými  pracovníky  a  pedagogickými  pracovníky,  standardizovaný  test 

zaměřený na subjektivní vnímání pohody, test sociální opory a osobnostní ankety. 

Disertační  práce  je  členěná  do  tří  kapitol  a  četných  subkapitol.  V první  kapitole 

autorka  uvádí  východiska  zkoumaného  problému.  Kapitola  obsahuje  sedm  hlavních 

subkapitol s jejich dalším členěním. V první subkapitole je charakterizované nemocné dítě a 

definován pojem sociální opora. Druhá subkapitola je věnována rodičům nemocného dítěte a 

jejich roli během léčebného procesu nemocného dítěte. Ve třetí kapitole je rozebírán význam 

školy  při  nemocnici  při  podpoře  nemocného  dítěte.  Ve  čtvrté  a  páté  kapitole  je 

charakterizována herní terapie u nás a ve Velké Británii. V šesté kapitole je analyzován volný 

čas hospitalizovaného dítěte a v poslední sedmé subkapitole jsou rozebírány psychologické 

aspekty  nemocného  dítěte.  Všechny  subkapitoly  jsou  po  obsahové  stránce  zpracovány 

správně. Oceňuji, že každá subkapitola končí shrnutím hlavních myšlenek textu. V teoretické 

části  jsou vysvětleny všechny používané pojmy,  kapitoly jsou psány s četnými odkazy na 

použitou odbornou literaturu naší i zahraniční provinience, zejména anglické, ale i německé, 

se správnými citacemi podle normy.



Ve druhé a třetí kapitole je zpracován výzkumný projekt disertační práce, který tvoří 

polovinu  celé  disertační  práce.  Ve  druhé  kapitole  jsou  tři  hlavní  subkapitoly  s dalším 

členěním. V první subkapitole je uveden cíl výzkumného šetření (viz výše). Dále se autorka 

zabývá zkoumaným problémem a správně poukazuje na výsledky analýzy v první kapitole, 

které dokládají, že hospitalizované dítě ke svému uzdravení potřebuje nejen kvalitní lékařskou 

péči,  ale  také  poskytnutí  sociální  opory  pracovníky  pomáhajících  profesí,  nejčastěji 

pedagogickými pracovníky. Precizně je formulovaná vědecká otázka, která je dále rozvedená 

do  výzkumných  otázek  a  úkolů  práce.  Ve  druhé  subkapitole  je  představena  metodologie 

práce. Je uvedena charakteristika zkoumaného zařízení a popis zkoumaných souborů. Výběr 

respondentů  byl  záměrný,  byly  to  hospitalizované  děti  ve  FDN  v Hradci  Králové. 

Výzkumného  šetření  se  zúčastnilo  60  respondentů  ve  věku  6-15  let.  Diagnózy  dětí  byly 

různorodé,  autorka sledovala dobu hospitalizace,  kterou si rozdělila  na krátkodobou (do 1 

týdne)  a  dlouhodobou.  K realizaci  výzkumného  šetření  autorka  použila  tyto  výzkumné 

metody: Dotazník subjektivní pohody mládeže BDP (Grob 1995), Test sociální opory (Mareš 

2001)  a  osobnostní  anketu,  kterou  tvořil  strukturovaný  rozhovor  obsahující  16 

polouzavřených otázek. Získané výsledky analyzovala, zpracovala do přehledných tabulek a 

grafů a adekvátně interpretovala ve třetí subkapitole. Ve třetí kapitole jsou uvedeny závěry, a 

to jednak závěry pro teorii, jednak pro praxi.

Závěr

Předložená  disertační  práce  PhDr.  Jany  Dlouhé  je  významným  přínosem  k řešení 

podpory léčebného procesu hospitalizovaného dítěte pedagogickými prostředky.  V průběhu 

řešení  výzkumného  projektu  došla  autorka  k významným  závěrům  pro  speciálně 

pedagogickou teorii a praxi.

Závěrem lze konstatovat, že posuzovaná disertační práce PhDr. Jany Dlouhé vyhovuje 

podmínkám stanoveným školským zákonem č. 111/1998 Sb. ve znění dalších předpisům pro 

udělování vědeckých hodností. Proto navrhuji přiznat na základě úspěšné obhajoby disertační 

práce PhDr. Jany Dlouhé vědeckou hodnost Ph.D.

Otázka:

1. Jaké vzdělání by měl mít herní terapeut?



2. Kdo by měl toto vzdělání poskytovat?

3. Je reálné v současné ekonomické situaci trvat na funkci herního terapeuta nebo se dá 

hledat i jiné řešení?

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

V Brně 5. června 2011


