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Posudek 

Diplomová práce je napsána v rozsahu 70 stran odborného textu. Obsahuje abstrakt 
v českém a anglickém jazyce, 24 stran příloh, seznam zkratek a pojmů. Literatura, ze které 
studentka vycházela při zpracování své diplomové práce je dostatečně obsáhlá, vhodných 
způsobem zvolená a obsahuje 35 publikací a internetových zdrojů.

Volba tématu:
Práce se zabývá srovnáním péče o nezralého novorozence v minulosti a v dnešní době. Svým 
zpracováním práce poukazuje na diametrální odlišnosti péče o nezralého novorozence 
v minulosti a nyní. Zvolené téma je originální, neboť nikdy nebylo toto téma v takové míře 
zpracováno (včetně historie vývoje inkubátorů). Způsobem zpracování je zřejmá orientace 
studentky ve zvolené tématice.  

Cíl práce:
Cíle práce bylo dosaženo, neboť práce poskytuje přehled vývoje péče o nezralého 
novorozence v minulosti a v současnosti.

Teoretická část:
Diplomová práce má teoretický charakter. Poukazuje na neonatologii jako na medicínské 
odvětví, které se v posledních padesáti letech dynamicky rozvíjí. Zdůrazňuje, že úmrtnost 
nezralých novorozenců přestala být aktuálním problémem neonatologie a využitím méně 
invazivních technologií se snaží snižovat nemocnost, která svými důsledky zásadně ovlivňuje 
dlouhodobý vývoj nezralých novorozenců. Práce poukazuje na konkrétní historické mezníky, 
které vedly k současné péči o nezralé novorozence. 



Práce je logicky strukturována, abstrakt a výčet klíčových slov plně odpovídá obsahu. Úroveň 
jazykového zpracování je na dobré úrovni, citace a odkazy na odbornou literaturu odpovídají 
požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
Velmi pozitivně na práci hodnotím, že z důvodu dokreslení problematiky péče o nezralého 
novorozence v minulosti a nyní, doplnila autorka text o odpovědi na otázky, které položila 
sestrám, pracujícím na neonatologickém oddělení více než patnáct let. Otázky se týkaly 
vlastních zkušeností sester z ošetřování nezralých novorozenců dříve a nyní.
Studentka prokazuje ve své práci schopnost pracovat s odbornou literaturou.

Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečné 
diplomové práce. Stylistická úroveň práce je vyhovující.
Místy se v práci objevují drobné gramatické nepřesnosti. Jejich počet a závažnost však 
nikterak nesnižují kvalitu diplomové práce.

Přílohy 
Použité přílohy jsou rozsáhlé a velmi pestré. Velmi pozitivně hodnotím chronologické 
zobrazení vývoje inkubátorů.

Studentka využívala konzultací, spolupráce se studentkou byla na velmi dobré úrovni.

Celkové hodnocení práce 
Způsobem zpracování práce podává ucelený přehled v péči o nezralého novorozence dříve 
a nyní. Jedná se o téma, které nebylo doposud takto kompletně zpracováno. Studentka 
musela prostudovat řadu odborných publikací, včetně obrazových příloh, které bylo 
nezbytně nutné ke komplexnímu pojetí dané problematiky. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s klasifikací:  VÝBORNĚ

Otázky k obhajobě práce:
1) Zavedení systému rooming-in mělo podpořit laktaci u matek novorozenců. Má ještě 
nějaké výhody tento systém? A pokud ano, jaké?
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