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     Předložená disertační  práce je zpracovaná na 201 stranách, obsahuje 3 přílohy a 169 
odkazů na literární, časopisecké a internetové zdroje. Práce je rozdělena do 3 kapitol. 

 
     Pobyt dítěte v nemocnici přináší pro všechny zúčastněné řadu úskalí, která mají většinou 
negativní dopady na psychiku dítěte mnohdy zapříčiňují dlouhodobé potíže. Špatná psychika 
nemocného dítěte má vážný dopad také na zdravotní stav a jeho léčba potom může probíhat 
podstatně déle nebo je komplikovaná.  Domnívám se,  že téma,  které  si autorka vybrala  je 
velmi  aktuální  a  každý  pokus  přispět  ke  zlepšení  podmínek  hospitalizovaného  dítěte  je 
zapotřebí hodnotit kladně. Snaha autorky přispět ke zlepšení vztahů n nemocnici, ke zlepšení 
komunikace se zdravotnickým personálem i podpora komunikace s dalšími zúčastněnými je 
většinou hlavním problémem při  nemoci  dítěte.  Domnívám se,  že  byť  bylo  v této  oblasti 
provedeno mnoho výzkumů a podobných šetření, téma je neustále vysoce aktuální.

     Disertační  práce splnila  stanovený cíl  zejména v oblasti  přístupu k teoretické analýze 
problému.  Tato část  je velmi podrobně rozpracovaná,  autorka čerpá z domácí  i  zahraniční 
literatury a navazuje na aktuální výzkumy z posledních let.
Vnímání sociální opory je pro dětský věk velmi zásadní, protože právě dobrá podpora může 
pozitivně ovlivnit  další  průběh onemocnění.  Proto je důležité  se těmto otázkám věnovat a 
hledat na ně odpovědi nebo hledat způsoby řešení.

    Výběr Metod pro zvolenou práci  je adekvátní,  nejvíce hodnotím Dotazník subjektivní 
pohody mládeže, protože ten vypovídá o celkovém postoji dítěte k jeho aktuálnímu stavu a 
vzhledem k tomu,  že  je  standardizovaný,  má  validní  vypovídající  hodnotu.  Další  použité 
metody jsou adekvátní, domnívám se, že autorka k problému přistupovala velmi zodpovědně, 
množství výsledků tomu odpovídá. Myslím, že je na škodu, že neuvedla jako další použitou 
metodu  rozhovory,  protože  těch  musela  absolvovat  největší  množství  při  každé  návštěvě 
nemocnice. Určitě musela spolupracovat také s personálem, takže získané výsledky by byly 
ještě obsáhlejší.

     Výsledky práce patří spíše do oblasti kauzální atribuce dat. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o kvalitativní  výzkum, je velmi obtížné vyhodnocovat  subjektivní  pocity nemocných dětí. 
Získané výsledky poukazují na skutečnost, že nestačí standardní lékařská péče ke kvalitnímu 
prostředí  v nemocnici.  Práce  v oblasti  pedagogického  působení  přispívá  skutečně  velmi 
pozitivně ke navracení zdraví u nemocných dětí. Tyto zkušenosti jsme ověřovali i na jiných 
výzkumech a potvrdily se nám stejné výsledky.



Je  na  škodu,  že  u  výsledků  Dotazníku  subjektivní  pohody  nebylo  provedeno  statistické 
vyhodnocení dat, práce by měla vyšší vypovídající hodnotu. Kapitola Výsledky a diskuze je 
podrobně zpracovaná, čtenář získá celkový pohled na všechny děti,  které byly do souboru 
zahrnuty.

     Pro rozvoj vědeckých poznatků práce přináší  příspěvek ve zdůraznění individuálního 
přístupu  v oblasti  péče  pracovníků  pomáhajících  profesí  a  posiluje  význam  subjektivní 
pohody u nemocného dítěte, protože nelze u těchto dětí zobecňovat. 
K předložené práci mám následující otázky:

1. Proč jste si zvolila jako diagnostický nástroj Dotazník subjektivní pohody ? Kdo Vám 
pomáhal s jeho interpretací výsledků ?

2. Hodláte v této práci i dále pokračovat ?

    Práce je sepsána čistě bez chyb a překlepů a z práce je zřetelná znalost problematiky. Tomu 
odpovídá i publikační činnost autorky.

Práce splňuje požadavky na disertační práci kladené.

Doporučuji disertační práci PhDr. Jany Dlouhé k obhajobě.

V Brně, dne 3. června 2011                                       doc.PaedDr. Marie Blahutková Ph.D.


