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Text posudku:  
Autorka se ve své práci věnuje problematice psychosociální 
adaptace dětí a dospívajících na střevní vývod, důraz je 
kladen i na rodinu dítěte. 
 
Graficko-formální a jazyková stránka práce: 
Práce je po stránce formální zpracována kvalitně, jen obsah 
mohl být zarovnán do bloku. Práce je jazykově méně dokonalá, 
zejména v první polovině, kde autorka využívá příliš dlouhá 
souvětí. Diakritika (tj. čárky ve větách)je na řadě míst 
chybná. To nesnižuje ale originalitu a jedinečnost této práce. 
 
Výběr a práce s podklady 
Autorka využívá relevantní odbornou literaturu, citace jsou 
uvedeny dle citační normy. U takto specifického tématu by bylo 
možné očekávat i původní zahraniční odborné zdroje, ty však 
autorka nevyužívá. Autorka se s jistotou pohybuje v odborné 
terminologii. Na konci každé kapitoly stručně shrnuje hlavní 
myšlenky a informace. Autorce se podařilo vyvarovat pokušení 
zabíhat do lékařské a ošetřovatelské problematiky a skutečně 
se koncentruje v textu na problematiku z hlediska 
psychosociálního.  
 
Úroveň zpracování práce 
I přes určité výhrady k jazykové stránce práce je nutno 
vyzdvihnout, že autorka je schopna originálním, úsporným 
způsobem vystihnout hlavní psychosociální problematiku dětí 
s tímto zdravotním znevýhodněním v jednotlivých vývojových 
etapách. Vzhledem k tomu, že toto téma je tak úzce 
specializované, je nutno obzvláště důrazně vyzdvihnout 
praktický přínos této práce pro např. edukaci středního a 
vyššího zdravotnického personálu, dále pro klinické 
psychology, poradenské psychology, rodinné terapeuty, tj. ty 
odborníky, kteří se ve své praxi setkávají s rodinami s dětmi 
se stomavývodem. Cennou součástí práce jsou i zdokumentované 
výpovědi rodičů dětí, které autorka shromáždila během své 10ti 
leté praxe stomasestry. 
 
 
 
Student práci konzultoval pravidelně. 
   
Práci doporučuji obhajobě. 



 
 
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 
Prosím uveďte, jak tuto práci využijete ve své praxi? 
 
 
Práci navrhuji hodnotit stupněm: B-velmi dobře nebo C-dobře 
dle kvality obhajoby. 
 
V…Praze …..dne .22. 1. 2012   Mgr. Lucie Hubertová 
            podpis vedoucího práce 
 

 


