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Poměrně dosti prací bylo věnováno sourozencům dětí s postižením. Autorka 

předložené diplomní práce se (možná z důvodů jí samé známých) ve své diplomní práci 

zabývá problematikou sourozenců dětí s diabetem 1. Typu, tedy chronicky a těžce 

nemocných odmalička. V takto jasně vymezené práci se nejprve zabývá shrnutím toho, co je 

v dostupné literatuře známo právě o tomto onemocnění. Prokazuje tu velice dobrou znalost 

četné literatury k tématu tentokrát především zahraničního původu – práce v tomto směru 

snese nejvyšší měřítka. Šíře jejích znalostí sahá od literatury čistě medicínské k pracím 

psychologické a sociální povahy a jejich prolnutí.  Autorka tak prokazuje plné předpoklady na 

navazující uplatnění v oblasti zdravotnictví.

Zvláštní pozornost věnuje dopadu chronického onemocnění a zvláště diabetu na 

rodinu ve všech aspektech jejího fungování. V jinak kompletním a přehledném výkladu 

působení různých obecných faktorů na rodinu by na str. 26, bod 3 k ekvifinalitě zde náležitě 

vyložené měla patřit ještě též multifinalita. Vcelku však diplomandka výstižně uvádí a 

shrnuje, jak přítomnost identifikovaného pacienta působí na rodinný systém a jeho 

jednotlivé složky. Autorka také, v našich podmínkách nově, se zabývá styly rodinného 

managementu chronického onemocnění. Ukazuje přitom na sílící tendenci přistupovat 

k těmto složitým fenoménům v kontextu (psycho)patologie, zabývat se pozitivními 

vyrovnávacími mechanismy a identifikací sociální opory.  Speciální pozornost věnuje pak

právě diabetu ve vztahu s rodinnou dynamikou a fungováním rodiny. Do popředí tu 

vystupuje funkce rodičů§ a specifika role otce a matky. Obsáhlejší kapitolu literární části tvoří 

pak zpracování problematiky tzv. zdravých sourozenců nemocných dětí, ať už v obecnější 

podobě chronického onemocnění vůbec či ve specifickém vztahu k diabetickému dítěti 

v rodině. Přináší některé cenné přehledové studie a metaanalýza. Tom jí umožňuje 

identifikovat proměnné – sociodemografické, individuální a socioenvironmentální – jež hrají 

podstatnou roli při vyrovnávání se sourozenců s životem s postiženým bratrem či sestrou. 

Rýsuje pak modely adaptace zdravého sourozence životu za těchto okolností. Shrnuje také 

přehledně české a slovenské studie k tomuto tématu, k nimž patří již i četné diplomní práce 

studentů často z prostředí University Karlovy. Tato část práce zahrnuje 78 stran. Považuji ji 

co do obsahu, formy zpracování i literárního zakotvení za vynikající, za vhodné východisko 

budoucí syntetické práce.



Výzkumná část představuje explorativní typ výzkumu, pojednaný zčásti kvantitativně 

a zčásti kvalitativně. Kvantitativní část je představovaná souborem dotazníků určených 

sourozencům samým a zčásti i jednomu z jejich rodičů, zřejmě u nás prvně užitých a 

zpracovaných za pomoci statistického programu. Cíle výzkumu byly vytyčeny značně obsáhle 

a široce a měly z mnoha pohledů být sondou do života a prožívání, psychologické a sociální 

situace zdravých dětí. Předvýzkum proběhl na deseti dětech, z nichž u mladších byl navíc 

aplikován sémantický diferenciál. Samotný výzkum pak proběhl prostřednictvím občanských 

sdružení sdružujících rodiny dětí – diabetiků. Dotazníky byly vyplňovány buď písemně či on-

line. Vyšetřením tak prošlo celkem 39 zdravých sourozenců diabetických dětí (ve věku 9 – 22 

let) a jejich 35 rodičů.

Statistické zpracování dotazníků je náležitě prezentováno v tabulkách i příslušných 

popisech. Ve více případech jde o originální příspěvek k psychologické diagnostice v těchto 

situacích u nás, na něž bude možno dále s užitkem navázat.

Kvantitativní zpracování je doplněno i kvalitativním rozborem jednoho z dotazníků, 

jenž zahrnoval i otevřené otázky.

V přehledné prezentaci pak autorka předkládá zachycené výsledky a diskutuje je. 

Podrobuje je dále diskusi, která je vedená kompetentně a míří do hloubky problémů.

Součástí práce je i formulace důsledků pro praxi péče o rodiny s diabetickými dětmi i 

pro případné další výzkumné rozvíjení problematiky.

Považuji tuto práci v obou jejích částech za zralou a vynikající. Byla by myslím dobrým 

základem budoucí publikace určené rodičům i pracovníkům spolupracujících profesí. Stojí za 

to na ni dál navázat. Hodnotím ji jako výbornou.
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