
Oponentský posudek diplomové práce Františka Jíry na téma „Psychosociální následky traumatického 
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Traumatická poranění mozku mají díky svému postižení  vyšších korových funkcí nejen dopad  na 
samotného pacienta, ale ve svém důsledku i na celé okolí. Velmi často zasáhnout celou rodinu 
v každodenním  životě, naruší zaběhnutý systém a nutí k řadě menších či větších změn.   Autor tedy 
svým tématem diplomové práce rozhodně zvolil téma velmi zajímavé a přínosné.  
 
Diplomová práce má charakteristické členění na teoretickou část v délce 56 stran a empirickou část o 
délce 29 stran s následnou diskusí a závěrem. 
 
Teoretickou část autor rozdělil na 4 základní kapitoly. 
Úvodní kapitola prezentuje základní informace z neuroanatomie od nervové buňky po jednotlivé 
nervové útvary. Kapitolu uzavírá část věnovaná příznakům poškození mozkových laloků.  
Vzhledem k tomu, že poranění mozku představuje vysokou míru rizika invalidity, ba dokonce 
mortality, je následující kapitola věnována právě tomuto tématu. Autor popisuje typy poranění, jejich 
patofyziologii i kognitivní následky. Kapitolu uzavírá téma prognóz a následků traumatického 
poranění.     
Předposlední kapitolu diplomant věnoval ústřednímu tématu své práce – psychosociálním následkům 
po poranění mozku. Celý oddíl je rozdělen na základní témata, kterých se změny mohou týkat a to 
následkům sociálním, psychickým a zdravotním. 
Závěr teoretické části práce uzavírá téma rehabilitace ve smyslu komplexní péče o člověka po 
poranění mozku.  
 
Cílem empirické části diplomové práce je zkoumání problematiky psychosociálních dopadů 
traumatického poranění mozku na rodinu pacienta. S ohledem ke zvolené formě výzkumu a metodě 
analýza dat formuloval autor své záměry pouze do jedné výzkumné otázky. Výzkumný vzorek byl 
získáván ve třech  ohniskových skupinách v celkovém počtu 14 respondentů v nerovnoměrném 
rozložení 4 mužů a 10 žen. Výsledky uskutečněných rozhovorů s pečujícími autor podrobil kontrole a 
analýze ve formě otevřeného, axiálního a selektivního kódování. 
Při celkovém hodnocení diplomové práce musím konstatovat, že teoretická část je zpracována 
přehledně až na několik čistě formálních nedostatků, např. odkaz na obr. č 1 na str. 15,  který se 
ovšem nachází až na str.21, nebo zařazení oddílu poškození mozkových laloků mimo kapitolu 
poranění mozku. 
 
Výsledky výzkumné části práce jsou zpracovány v přehledových tabulkách a grafech. Množství 
diskutovaných proměnných jako je věk, vzdělání, rodinný vztah a apod. či faktory ovlivňující sběr dat, 
autor sám podrobil vlastní kritické analýzy v závěrečné diskusi. 
 
Při celkovém hodnocení práce nemám vážnější námitky, práci hodnotím jako kvalitní a konstatuji, že 
splňuje nároky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
Navrhovaná známka velmi dobře. 
 

 

 

MUDr. Gabriela Šivicová                                                                                                  V Praze dne 17.1.2012 
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