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Posudek vedoucího magisterské práce
Bc. Michaela Kadlecová, DiS.
Zajištění dostupnosti základní zdravotní péče pro děti a mladistvé ze
sociálně znevýhodněného prostředí
Volba tématu:
Téma patří k současným frekventovaným tématu, které se snaží nalézt
způsoby, jak zmenšit sociální a zdravotní důsledky pro děti, které jsou
znevýhodněné sociálním prostředím, do kterého se narodily a ve kterém
vyrůstají.
Struktura práce:
Po nezbytném úvodu (kapitola 1) se autorka v kapitole 2 zabývá definicí
sociálně znevýhodněného prostředí a s ním souvisejících jevů v kontextu
rodinného života, zejména co je rodina v obtížných životních situacích,
jaký dopad má na péči o dítě, co je to co je sociální vyloučení
Třetí kapitola je věnována vymezení základní zdravotní péče v sociálních
souvislostech
Čtvrtá kapitola je věnována i právnímu rámci týkající se zdravotní péče o
děti a mladistvé v ČR a zahrnuje i mezinárodně právní rámec ochrany
dětí a zdravotní péče a historický kontext právního rámce české
republiky
Pátá kapitola se zabývá dopady zanedbání preventivní a léčebné
zdravotní péče, zejména v oblastech pediatrické stomatologické péče
Šestá kapitola analyzuje povinnosti zúčastněných stran v otázce ochrany
dítěte, zejména oznamovací povinnosti, sociální pediatrii,
úlohou sociální práce v péči o děti a její varianty se zvláštním zřetelem
na školskou sociální práce
Sedmá kapitola je věnována empirickému výzkumnému šetření
(cíl, metody, výzkumný vzorek, výsledky)
Kapitola osmá je závěrečná.
Práce je doplněna osmi tabulkami a seznamem relevantní literatury.
Zvolená struktura od obecného k zvláštnímu plně odpovídá zvolenému
tématu a záměru autorky.
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Hodnocení práce
Teoretické kapitoly jsou zpracovány svědomitě a dávají dobrý přehled
jako východisko pro výzkumné šetření. Relevantní teoretická literatura je
representativní.
Práce respektuje, že péče o dítě, tedy i zdravotní, je nezadatelným
právem rodiny, avšak nedostupnost takové péče pro děti ze
zanedbaných a nízkopříjmových rodin, je nejen problém zdravotní, ale
především problém sociální. Proto se zabývá i obsahem sociální práce
v této souvislosti. Vychází z toho, že zásadní zanedbání jeho zdravotní
péče a potřeb může významně ovlivnit život dítěte.
Konkrétně se autorka zaměřili na pediatrickou péči, protože praktičtí
lékaři pro děti a dorost jsou první zdravotní odborníci, kteří jsou s dítětem
dlouhodobě v kontaktu a mohou tak ledacos ovlivnit a nasměrovat
správným směrem. Zabývala se také stomatologickou péčí, neboť
zanedbání zubní péče může způsobit trvalé následky v mnoha oblastech
života dítěte.
V rámci výzkumného šetření oslovila celkem 32 respondentů z území
města Prahy. Oslovila i rodiče s dětmi z azylových domů, aby pomohli
odhalit další témata týkající se této oblasti a zároveň poskytli zpětnou
vazbu k názorům lékařů a to na základě svých vlastních zkušeností.
Zjistila, že v rámci pediatrické péče nedochází na území Prahy k žádným
negativním situacím, které by mohly mít dopad na zdraví dětí rodičů
bydlících v současné době v azylovém bydlení. Během rozhovorů vyšlo
najevo, že totéž neplatí o stomatologické péči. Přibližně u 20 % dětí
neprobíhá zubní prevence a péče takovým způsobem, jak by bylo
potřeba.
Zjištění jsou originální a zajímavá pro sociální práci ve zdravotnictví.
Velmi úzce s vývojem dítěte a zdravotní problematikou souvisí také
logopedie. Touto problematikou se práce nezabývá.
Práce splňuje všechny požadavky, které jsou na takovou práci kladené.
Práci hodnotím jako velmi dobrou až výbornou podle výsledků obhajoby.
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