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 Posudek 

 
Volba tématu 
 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického prožívání rodičů nedonošených 

dětí. Vzhledem k tomu, že v českém pediatrickém ošetřovatelství doposud chybí 

komplexnější zpracování této problematiky, je zvolené téma velmi aktuální a přínosné. 

 
Teoretická část 
 
Teoretická část obsahuje 7 kapitol, ve kterých studentka pojednává o problematice 

předčasného porodu, nedonošeném novorozenci, prostředí resuscitačního oddělení pro 

novorozence, prožívání rodičů předčasně narozených dětí. Nastiňuje obecnou problematiku 

stresu, jak vzniká stresová reakce, jaké má příznaky a důsledky. Samostatnou kapitolu věnuje 

vytváření vztahové vazby rodič – dítě a podpoře rodičů nedonošených dětí. V závěru 

teoretické části popisuje sdružení, která napomáhají rodičům předčasně narozených dětí. 

Jednotlivé kapitoly na sebe logický navazují, jsou přehledně členěny. 



Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. Literární prameny jsou správně citovány. 

 

Empirická část 
 
Cílem empirické části bylo zjistit, jaké faktory nejvíce ovlivňují prožívání rodičů 

nedonošených dětí, jak působí ošetřující tým a prostředí oddělení nedonošených dětí na 

rodiče, zjistit, zda jsou rozdíly mezi ženami a muži v prožívání náročné životní situace jakou je 

narození nedonošeného dítěte, zjistit, jak může ošetřující tým napomoci zlepšení 

psychického stavu rodičů. Cíle jsou výstižné a odpovídají požadavkům pro bakalářskou práci. 

Empirické šetření probíhalo v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. K realizaci 

průzkumného šetření byla použita metoda nestandardizovaného anonymního dotazníku. 

Výzkumný vzorek tvořilo 43 respondentů – rodičů předčasně narozených dětí, jejichž děti 

byly hospitalizovány na resuscitačním oddělení pro novorozence. Základním kritériem byl 

gestační věk dítěte do 32. týdne těhotenství. Studentka nejprve realizovala pilotní studii, ve 

které si ověřila správnost volby položek, poté realizovala vlastní šetření. 

Výsledky jsou vyhodnoceny podle jednotlivých cílů. Interpretace je velice podrobná, výsledky 

jsou zpracovány velmi pečlivě v přehledných tabulkách a grafech. Použité metody jsou 

přiměřené, adekvátně zvolené.  

Z výsledků vyplývají rozdíly mezi muži a ženami ve vyrovnávání se s narozením 

nedonošeného dítěte a potřebách psychické pomoci. Byly zjištěny rezervy zdravotnických 

pracovníků v komunikaci. 

V diskusi se studentka zamýšlí nad zjištěnými výsledky, porovnává je s názory uváděnými 

v literárních pramenech a zpracovaných závěrečných prací na Masarykově univerzitě v Brně. 

Na základě provedeného výzkumu, studia literatury a praktických zkušeností navrhla 

doporučení pro praxi, vytvořila leták pro rodiče, ve kterém jsou základní informace  

i povzbuzení pro rodiče.  

 
Přílohy  
 

Práce obsahuje 9 příloh, na které jsou v textu správně uvedeny odkazy. Přílohy nejsou 

samoúčelné, vztahují se ke zpracovávané problematice. 

 

 



Formální zpracování práce 

Bakalářská práce z formálního hlediska odpovídá požadavkům pro zpracování závěrečné 

práce.  

Text je přehledně členěn do jednotlivých kapitol. Je psán srozumitelně, čtivě, bez 

stylistických nedostatků. Po formální stránce je bakalářská na velmi dobré úrovni 

M. Stránská svoji bakalářskou práci pravidelně konzultovala, pracovala zcela samostatně 

s dostatečným časovým předstihem. 

 
Celkové hodnocení práce  
 
Bakalářská práce splňuje základní kritéria pro zpracování bakalářské práce. Z bakalářské 

práce vyplývá hluboký zájem studentky o zpracovanou problematiku. M. Stránská v ní 

prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, tvůrčí přístup při realizaci průzkumného 

řešení a interpretaci zjištěných výsledků.  

Cením si vytvořeného letáku pro rodiče, který studentka poskytla pracovišti, kde bylo 

průzkumné šetření realizováno. 

Stanovené cíle se podařilo studentce splnit. 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm    výborně     velmi dobře     dobře     neprospěl/a 

 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
 
Čím Vás osobně obohatilo zpracování bakalářské práce? 

Co bylo pro Vás při zpracovávání bakalářské práce nejtěžší? 

Doporučovala bych výsledky publikovat v odborném tisku, na odborných seminářích  

Či konferencích. 

 
 
 
 
V Praze 23. 4. 2013                                                                               PhDr. Pavla Pavlíková 


