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Volba tématu 
V posledních dvaceti letech došlo k zásadní změně při ošetřování nedonošených dětí. Rodiče 
se mohou účastnit na péči o své dítě a je žádoucí, aby kontakt s dítětem byl co nejintenziv-  
nější.  Péče o dítě je ale potom zdrojem velmi silných emocí, které mohou ovlivňovat i komu- 
nikaci se zdravotnickým personálem. V literatuře je málo publikací, které by věnovaly pozor-
nost psychickému stavu a podpoře rodičů a žádoucímu profesionálnímu přístupu ze strany 
zdravotníků. Považuji proto volbu tématu za velice aktuální a originální. 
 
Teoretická a výzkumná část 
Autorka věnuje velkou pozornost teoretické části, rozsáhle popisuje současné poznatky 
z intenzívní péče o nedonošené novorozence, zpracovává z literatury problematiku strachu, 
úzkosti a stresu. Odpovídající část je věnována komunikaci a specifickým podmínkám práce 
na ARO a JIP. Zahrnula i etické problémy. Teoretické poznatky, které uvádí, jsou založeny na 
soudobém stavu výzkumu. Diplomantka přesvědčuje, že je schopna získaná fakta kreativně 
využívat při svém dalším postupu. Autorka prostudovala a zpracovala domácí  publikace, 
využila informací, získaných na internetu. Dokázala dobře využít poznatky v textu a 
zkombinovat je s vlastními názory a znalostmi. Použité zdroje správně a dostatečně cituje. 
Práce s odborným jazykem odpovídá očekávané úrovni. 
Vymezení cílů a formulace hypotéz ovlivňuje strukturu dotazníku a zpracování získaných 
informací. Konkrétní obsah empirické části je dán položkami dotazníku.  



 Je dobře popsána metodika a organizace výzkumu. Výsledky jsou zpracovány velice pečlivě 
s analýzou a hodnocením. Autorka využila a bezezbytku zpracovala materiál, který svým 
šetřením získala. Pro matematické zpracování byla použita metoda statistického zpracování 
pomocí počítačového programu SPSS. Data byla zpracována procentuálně a jsou znázorněna 
ve formě tabulek a grafů. 
Diplomantka získala řadu zajímavých výsledků, které jsou využitelné v praxi a mohou tvořit 
podklad pro další vzdělávání pracovníků novorozeneckých intenzivních jednotek. Diskuse je 
zpracována pečlivě, zajímavou část tvoří výroky respondentek. Škoda, že pro nedostatek 
odpovídající literatury nebylo možné srovnat výsledky vlastní s výsledky dalších autorů. 
Závěr je zpracován stručně a přehledně a přináší  nejdůležitější části a výsledky práce 
 
Formální zpracování práce 
Předložená práce je v souladu s normami a zákonnými ustanoveními, jsou respektovány 
požadavky na psaní závěrečných prací. 
Práce má 74 stran textu,  je doplněna 25 přehlednými tabulkami,  23 grafy a 6 přílohami na 
12 stranách. 
Seznam literatury uvádí 46 monografií, učebnic, časopiseckých publikací a internetových 
zdrojů, které jsou citovány v souladu se současně platnou citační normou. 
Stylistická úroveň diplomové práce je velmi dobrá, text čtivý s náležitou grafickou úpravou, 
bez překlepů. 
Autorka s velkým zaujetím řešila zvolený problém, byla velmi aktivní a kreativní. Během 
přípravy práce  samostatně řešila všechny vzniklé problémy. 
 
Přílohy  
Kvalita příloh odpovídá zvyklostem. 
 
Celkové hodnocení práce  
Z formálního i obsahového hlediska odpovídá předložená práce sledovaným cílům, žádných 
závažnějších chyb nebo nepřesností se diplomantka nedopustila. 
Výsledky jsou prakticky použitelné a podnětné pro další studie s podobným  zaměřením. 
Autorka prokázala, že dovede pracovat s odbornou literaturou, shromáždit a zpracovat 
potřebná fakta a  výsledky zinterpretovat. 
Doporučuji proto, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby. 
 
Navržené hodnocení: výborně 
  
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
Jaká opatření pro optimalizaci práce na ARO/JIP byste provedla, pokud byste byla 
v manažérské funkci? 
Jakou strukturu a obsah by měl mít edukační materiál pro další vzdělávání pracovníků 
ARO/JIP? 
 
 
                                            PhDr. Alena Mellanová, CSc.   
 
 
V Praze dne 29. května 2012. 



  
 
 
 
 
 

 


