
            Posudek bakalářské práce 
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            vadou, Praha, FHS UK, 2OO6. 
             
            Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku léčení rozštěpové vady. 
Jedná se o závažnou vadu rtu a patra, jejíž léčení je náročné, dlouhodobé a vyžadující 
systematické operační zásahy prakticky od prvních dnů života dítě až do doby adolescence. 
Terapeutický proces má celou řadu průvodních psychických i socialních aspektů a klade 
nároky na celou rodinu. Ročně postihuje kolem 2OO dětí, což  při léčení kolem 18 let 
znamená kolem 35OO pacientů Odstraňování této vady má u nás velkou tradici a jeho 
zakladatel prof. MUDr Burián  si získal mimořádnou pověst ve světové pediatrii jak svými 
publikacemi, tak i terapeutickou .praxí. Jeho jméno ve studii postrádám. 
 
          Bakalářská práce má dvě části: teoretickou(cca 25 str ) a výzkumnou (opět 25 str) a 
přílohy. Struktura studie je dobře rozvržena a celý text je psán srozumitelně a s pochopením  
pro složitou problematiku léčení velmi různorodých aspektů sledované poruchy Popis 
onemocnění, strategie léčení i celkové péče o postižené děti je podán věcně a s pochopením 
pro různé dopady poruchy na osobnost, jedince, jeho sociální vztahy i na celou rodinu a širší 
okolí (hlavně vrstevnická skupina a škola) 
 
        Autor rozebírá problematiku kvality života léčených dětí  v různém věku od porodu až 
po adolescenci. Přehlede metod, užívaných při sledování celkové kvality života, je přiměřený 
ke sledovanému problému a opírá se o mezinárodně uznávané dotazníky. 
 
        Vlastní výzkumné otázky jsou formulovány střízlivě (str 25). Sledoval celkem 97 osob 
v průměrném věku l6,3 let., Věkové rozložení je zřejmě asymetrické (poměrně velký rozptyl 
dat), což by možná stálo za zmínku při rozboru získaných dat. Zajímavý je nález relativně 
pevných rodin – v té souvislosti by stálo za úvahu sledování poměrně častých sourozenců.Je 
možné, že soustředění péče.na postižené dítě může vést k zanedbání zdravého sourozence. To 
se však vymyká rozsahu studie. 
 
        Na předložené práci cením volbu použitých metod. Autor se nespokojil s jedinou 
metodikou, ale použil více dotazníků, což umožňuje komplexnější pohled. Získaná data autor 
srovnává většinou s dostupným u normami Srovnání prováděl testováním průměrných hodnot. 
s normou či mezi různými podskupinami (dobře a hůře adaptovaní aj.) Jisté náměty pro další 
využití vidím v analýze rozptylu získaných dat  např. v tab 2.5 na str 38 je nápadně menší . 
homogenita u jedinců špatně adaptovaných v dimensi somatické, v psychické pohodě a ve 
školním prostředí. Větší rozptyl je naopak v sebepercepci, sociálním přijetí a ve finančních 
možnostech.  
 
        Na předložené bakalářské práci M. Csémyho si cením celkové pojetí, volbu obtížného té   
matu, pečlivé provedení i pochopení obtíží sledovaného onemocnění. V debatě doporučuji 
uvažovat o vhodnosti dotazníkových metod (může být subjektivní chyba, kdy nemocný 
jedinec  svůj stav někdy přeceňuje?) i zvážení případného sledování celkové rodinné situace.. 
Předloženou studii doporučuji k obhajobě, cením ji 45 kredity a doporučuji k otištění po 
určitých úpravách v odborném tisku 
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