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Posudek

Volba tématu
Tématem práce je  vývoj  péče o nezralé  novorozence,  což téma svým rozsahem 
velmi  široké  a  náročné  na  zpracování.  Autorka  shrnuje  konkrétní  vývoj 
nejdůležitějších  technických  zařízení,  která  umožnila  posunout  péči  o  předčasně 
narozené děti na dnešní úroveň. Současně popisuje vývoj neonatologie jako oboru 
ve světě i v ČR a  uvádí stručnou historii dvou významných pražských porodnic se 
zvláštním přihlédnutím k jejich neonatologickým pracovištím. Zvolené téma je velmi 
zajímavé a autorka je uchopila přehledným způsobem, z čehož je zřejmá její dobrá 
orientace v dané problematice.

Teoretická část
Diplomová  práce  je  z  větší  části  teoretická,  poukazuje  na  neonatologii  jako  na 
medicínské odvětví, které má významné historické pozadí, ale v posledních padesáti 
letech  dynamicky  rozvíjí.  Práce  je  logicky  strukturována,  věnuje  se  konkrétním 
aspektům péče o nezralé novorozence, jejich historickému vývoji i aktuálnímu stavu 
problematiky. Abstrakt a výčet klíčových slov odpovídá obsahu. Podkladem práce je 
rozsáhlá  literární  rešerše,  která  zahrnuje  řadu  odborných  oblastí,  včetně  studia 
historických pramenů.  Autorka  velmi  dobře  prokazuje  svou schopnost  pracovat  s 
odbornou  literaturou  a  současně  vynikající  orientaci  v  tématice.  Citace  a  odkazy 
odpovídají  požadavkům  na  diplomovou  práci.  Jazykové  zpracování  je  na  dobré 
úrovni. Stylistická úroveň práce je dobrá.



Empirická část
Pro dokreslení problematiky stále pokračujícího vývoje péče o nezralé novorozence 
doplnila autorka text o vlastní výzkum týkající se vzpomínek sester, které pracují na 
neonatologickém  oddělení  více  než  patnáct  let.  Formulace  výzkumné  otázky  je 
originální  a  pro  práci  zabývající  se  vývojem péče  ve  specifickém zdravotnickém 
oborou  dostatečná.  Autorka  ve  svém  šetření  splnila  stanovené  cíle  a  úspěšně 
formulovala závěr. 

Přílohy 
Použité přílohy jsou kvalitní a dobře dokumentují odborný text.

Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečné
diplomové práce. Stylistická úroveň je dobrá, práce je zpracována přehledně. Místy 
se v textu objevují  drobné gramatické nepřesnosti,  jejich počet  a závažnost však 
nesnižují kvalitu diplomové práce.

Celkové hodnocení práce
Způsobem  zpracování  práce  podává  ucelený  přehled  v  péči  o  nezralého 
novorozence dříve a nyní.  Jedná se o téma, které nebylo v českých podmínkách 
doposud  takto  kompletně  zpracováno.  Autorka  prostudovala  řadu  odborných 
publikací,  včetně obrazových příloh, což se projevilo na komplexnímu pojetí  dané 
problematiky. Celkově se jedná o originální a dobře zpracovanou diplomovou práci.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s klasifikací: VÝBORNĚ

Otázky k obhajobě práce:
1. Popište  změny  v  léčbě  syndromu  respirační  tísně  novorozenců  (RDS)  v 

posledních dvou desetiletích.
2. Jak dlouho se v neonatologii používá ventilační podpora pozitivním přetlakem 

(CPAP) a jaký je její význam v dnešní době?
3. Vyplývá z vašeho šetření mezi sestrami neonatologického oddělení jakým čelí 

při své práci problémům a úskalím?

V Praze, 4. září 2011
MUDr. Jan Smíšek


