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Zdraví sourozenci chronicky nemocných dětí nejsou často vyhledávanou skupinou 
psychosociálních šetření. Důvody jejich opomíjení jsou rozličné, v neposlední řadě zde hraje 
roli i určitá bagatelizace jejich situace. V tomto kontextu je zaměření diplomové práce více 
než aktuální a záslužné.

Diplomová práce rozhodně patří k těm rozsáhlým (156 stran). Text má 139 stran, dále 17 
stran bohatého seznamu literatury a přílohy.

Práce je obvyklým způsobem rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoreticko- literární 
přehled je členěn do šesti velkých kapitol – chronické onemocnění, diabetes mellitus, 
chronické onemocnění a rodina, diabetes mellitus a rodina, zdraví sourozenci chronicky 
nemocných dětí, zdraví sourozenci dětí s onemocněním DM 1.typu. Tato část čítá 
úctyhodných 67 stran, naplněných relevantními literárními údaji z převážně zahraničních 
zdrojů. Sled témat je logicky uspořádán od obecnějších k speciálním. Každá kapitola končí 
jejím shrnutím.

Empirická část má kvantitativní a kvalitativní část. Má mapující charakter zaměřeným na 
psychosociální charakteristiky sourozenců dětí s DM 1.typ na oblast chování, emocionálního 
prožívání, sociálních vztahů a sebehodnocení. Dle autorky je cílem sledování 
sociodemografických, individuálních a rodinných charakteristik, které se s těmito oblasti 
spojují. Užitými metodami byly pro zdravé sourozence dotazník Strenghts and Difficulties 
Questionnaire, Rosenbergova škála sebehodnocení, Sibling Perception Questionnaire a Škála 
rodinného prostředí a pro rodiče Strenghts and Difficulties Questionnaire a Škála rodinného 
prostředí. Sběr dat probíhal různými cestami, prostřednictvím sdružení pro rodiny dětí 
s diabetem, sociálních sítí a zdravotnických zařízení. 

Vlastnímu šetření předcházel předvýzkum. Autorka se musela vypořádat s problémy při 
tvorbě souboru, který se skládá ze 39 zdravých sourozenců a 35 rodičů. Zdraví sourozenci 
byli ve věku 9-22 let. V práci jsou vzorek, kritéria jeho výběru, užité metody, postup sběru dat 
i zkoumané otázky podrobně a srozumitelně popsány. Je třeba ocenit logicky a přehledně 
uspořádané výsledky, včetně tabulek. Za výrazný klad práce považuji obsáhlou diskusi, ve 
které autorka komparuje své výsledky s výstupy z domácích i zahraničních studií a 
v neposlední řadě se vypořádává s limity svého empirického šetření.

Práce má adekvátní formální úpravu, přesto se diplomantka v takto rozsáhlém textu 
nevyvarovala některých překlepů, např. na straně 13 má být místo hypoglykémie 
hyperglykémie, kardivaskulárny (s.17), športovej aktivita, uvededných (s.18), následujuca 
kapitola sa snažím osvetliť to, akom (s.26), vyronávaní (s.33), model zatiať nebol zatiaľ 
(s.34), vzorka afroamerickej populáre (s.61), obitží (s.99) atd.

Velmi oceňuji v práci zřetelně vyjádřený odklon od patologického nazírání (stresory, 
problémy) k pozitivnímu zaměření (zvládání chronického onemocnění, zdroje). Chronické 
onemocnění přináší pro nemocné dítě, rodinu a zdravého sourozence nejen negativa, ale i 
možná pozitiva. 

Posuzovaná diplomová práce svým rozsahem, komplexností uchopení celé problematiky, 
bohatými původními cizojazyčnými zdroji i provedeným empirickým šetřením s kvantitativní 
i kvalitativní částí přesahuje požadavky kladené na diplomové práce. 



Závěr:  Diplomová práce  Bc. Lenky Lukšíkové „Psychosociálna situácia súrodencov 
detí s chronickým ochorením“ splňuje nároky kladené na diplomovou práci a 
doporučuji ji proto k obhajobě.
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