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Studentka se v práci zabývala péčí o rodiče kriticky nemocných dětí hospitalizovaných na 
odděleních intenzivní péče a zjišťovala postoje sester k této problematice. Práce je 
uvedena abstraktem, který je přeložen do srozumitelné angličtiny. V teoretickém úvodu 
studentka poukazuje na skutečnost, že k této problematice neexistuje zatím dostatek 
české literatury, zatímco cizojazyčné literatury je dosti. Myslím si, že tento postřeh velmi 
dobře reflektuje situaci v České republice a odráží zatím nedostatečný zájem o tuto 
problematiku. Také proto považuji zvolené téma za vhodné, přínosné a aktuální. 

Autorka stručně charakterizuje právní normy této problematice relevantní. Dále stručně 
charakterizuje problematiku hospitalizace dítěte, vliv hospitalizace na stav dítěte a dále 
potřeby hospitalizovaných dětí. Zvláštní pozornost pak věnuje problematice hospitalizace 
na odděleních intenzivní péče a zejména jednotlivými stresujícími faktory. 

Podrobněji se zabývá psychologickou problematikou rodičů dětí, a to ve světle dostupné 
literatury, problematikou jejich stresu. Diskutuje možnosti intervencí, které by mohly 
stres zmírnit, a to zejména adekvátní informování a podporu jejich rodičovské role a 
vytváření důvěry. Dále se podrobněji zabývá interakcemi mezi rodiči a mezi zdravotními 
sestrami a také problematikou, která vyplývá z přítomnosti rodičů a jejich podílu na péči 
o nemocné dítě, zejména pak ve vyhrocených situacích výrazného a závažného zhoršení 
zdravotního stavu dítěte, diskutuje potřeby rodičů kriticky nemocných dětí. Zejména tuto 
část práce a diskusi považuji za velice cennou. Dále se autorka zabývá některými 
organizačními aspekty s touto problematikou souvisejícími a otázkou do jaké míry 
profesní příprava sester tuto závažnou problematiku reflektuje. 

V praktickéčásti práce zkoumala studentka postoje a názory sester pracujících na 
odděleních intenzivní péče v pražských fakultních nemocnicích, a to prostřednictvím 
dotazníkového šetření (bylo rozdáno celkem 109 dotazníků  podle počtu sester, 
pracujících na jednotlivých odděleních, navráceno bylo 59 dotazníků, celková návratnost  
činila   65 %). Tuto metodu považuji za adekvátní, neboť studentka problematiku 
prakticky zná, takže i formulace otázek mohla být adekvátní a přesná. 



Výsledky studentka analyzovala a dospěla k následujícím závěrům: Většina sester 
považuje péči o rodiče kriticky nemocných dětí za důležitou součást své práce Názory 
sester na přítomnost rodičů  a jejich začlenění do péče jsou vesměs pozitivní, 
vysokoškolsky vzdělané sestry umožňují rodičům větší míru začlenění do péče o dítě. 
Názory sester na přítomnost rodičů u méně závažných invazivních výkonů jsou vesměs 
pozitivní, avšak jejich názory na přítomnost rodičů u závažných invazivních výkonů jsou 
výrazně negativní. Zkušenost sester s přítomností rodičů u méně závažných invazivních 
výkonů se liší dle jednotlivých pracovišť, jejich zkušenost  s přítomností rodičů u 
závažných invazivních výkonů je minimální, vysokoškolsky  vzdělané sestry mají 
zkušenost největší. Zkušenost sester s přítomností rodičů u invazivních výkonů pozitivně 
ovlivňuje názor sester na jejich přítomnost u takových výkonů. Podpora poskytovaná 
rodičům se liší dle jednotlivých pracovišť. Přítomnost rodičů na dětských JIP a ARO 
představuje pro sestry zátěž, většina sester se cítí být jen částečně připravena na 
komunikaci s rodiči kriticky nemocných dětí.“

Na základě těchto závěru dále formulovala doporučení, jak by se současná situace ve 
spolupráci sester a rodičů kriticky nemocných dětí mohla zlepšit.

Práci považuji za velmi cennou, metodologicky adekvátně zpracovanou, přínosnou jak 
z pohledu poznání i praxe, tak i pro naši výuku předmětu „potřeby uživatele“. Výsledky 
bych doporučila autorce publikovat.

Hodnocení: výborně




