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Posudek 
 
 
Volba tématu 
Autor diplomové práce si zvolil téma, kterým se již nějaký čas zaobírá. K práci přistoupil velmi 
zodpovědně a se zaujetím.  
 
Teoretická část 
V teoretickém rámci práce uvádí historické aspekty a specifika rozvoje dětské anesteziologie. 
Právní problematiku informovaného souhlasu a práv pacientů konzultoval s právničkou, aby 
podal přesné, srozumitelné a jasné informace. Nezapomněl ani na důležitou součást 
informovanosti dětských pacientů a jejich rodičů – psychosociální aspekty s důrazem na 
adaptaci dítěte v nemocničním prostředí. Tvůrčím způsobem pracuje s použitými literárními 
zdroji zejména v této části, kde uvádí i své kritické postoje a komentáře. K sestavení 
teoretické části použil naše i zahraniční zdroje a korektně je citoval. 
 
Empirická část 
K naplnění cílů diplomové práce autor vhodně zvolil kvantitativní přístup. Záběr byl velmi 
široký, autor sledoval velké množství dat (ve kterých se trochu ztrácel), dále je třídil a 
statisticky zpracovával. Do studie zahrnul rodiče i hospitalizované děti ze dvou velkých 
zdravotnických zařízení. V diskusi pak rozebírá jednotlivé cíle a kriticky se zamýšlí nad 
metodologickými problémy. V závěru shrnuje nejdůležitější výsledky své práce, ze kterých 



vyplývá, že je potřeba zkvalitnit předoperační informovanost dětských pacientů a jejich 
rodičů o anestezii.  
 
Přílohy  
Přílohy vhodně doplňují informace z teoretické a empirické části. 
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(viz Opatření děkana č. 10/2010). Po stránce formální je kvalitně zpracována. 
 
Autor velice dobře spolupracoval s vedoucí práce. V jeden moment se rozhodl pracovat zcela 
samostatně a ke zpracování tématu přistoupil opravdu zodpovědně, o čemž svědčí i 
konzultace s dalšími odborníky. 
 
Celkové hodnocení práce  
Předložená diplomová práce má velmi dobrou úroveň. Teoretický rámec je odpovídající a 
dostatečný jako východisko pro empirickou část, ve které autor pracoval s možná až příliš 
velkým množstvím dat, která třídil podle mnoha kritérií. Nic méně se z toho poučil a v diskusi 
uvádí, jak bude lépe postupovat v příštím šetření. Autor diplomovou práci zpracovával 
s velkým nasazením a zaujetím pro téma. Bude prezentována na studentsko-vědeckých 
konferencích a zasloužila by si publikaci v odborném časopisu.  
 
 
Práci navrhuji klasifikovat stupněm  výborně  
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 
Mohla by se využít herní terapie a uplatnit herní terapeut?  
 
 
 
 
Praha, 10. 5. 2013    Podpis vedoucího práce  
 

 


