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Faiereislová Marta: Hospitalizace rodičů spolu s nemocnm 

dítětem z pohledu zdravotní sestry, diplomová práce, 

Praha, FHS UK, Katedra řízení a supervize v sociálních a 

zdravotnických organizací, 2009-05-22

P o s u d e k  š k o l i t e l e

   Společná hospitalizace rodičů s vážně nemocnými dětmi 

je u nás relativní novinkou. Nikdo nepochybuje o tom, že  

si každé dítě, zejména v době vážné nemoci, přeje mít u 

sebe maminku nebo tatínka. Také rodiče rádi využívají 

možností a výhod společné hospitalizace. Současně není 

tajemstvím, že pobyt rodičů v nemocnici vyvolává 

rozporuplné reakce zdravotních sester, které musí 

zvládnout náležitou komunikaci nejen s dětmi, ale také 

s jejich rodiči.

   Vzhledem k tomu, že Marta Faiereislová pracuje jako 

zdravotní sestra  na Klinice popáleninové medicíny ve FN 

KV v Praze a má dlouhodobé zkušenosti s ošetřováním 

popálených dětí i s jejich nešťastnými rodiči, neudivuje, 

že si jaké téma své diplomové práce vybrala  právě 

problematiku jejich společné hospitalizace. Rozhodla se, 

že zvolené téma prozkoumá z pohledu zdravotních sester a 

to jak teoreticky, tak vlastním výzkumným šetřením.

   Studentka odevzdala diplomovou  práci, která plně 

vyhovuje všem formálním požadavků. Text je klasicky 

rozdělen na teoretickou a praktickou část. Nechybí 

prohlášení o samostatném vypracování, poděkování, abstrakt 

v české i anglické verzi. K textu v rozsahu 80 stran je 

připojeno 7 příloh. Seznam prostudované a vzorně 

odkazované literatury čítá 52 položek. Kromě validní české 

literatury jsou přiměřeně zastoupeny i zahraniční zdroje.
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    Obsah práce posoudí oponent. Jako školitelka 

konstatuji: studentka přistupovala ke studiu zvoleného 

tématu zodpovědně. Později „zpomalila“, patrně proto, že 

měla obavy z literárního zpracování tématu. Nepochybně si 

je vědoma toho, že píše „těžce“, zatímco v praktická část 

/výzkumu/ je ji bližší. Ostatně právě z uvedených důvodů 

je její praktická část výrazně lepší než teoretická. 

Přesto nakonec i tu zvládla v požadované kvalitě.

    M.Faiereislová studovala obor řízení, a proto její 

diplomová práce zahrnuje i doporučení pro praxi.V té 

souvislosti jsou připojeny i přílohy. Zaujal mě  

navrhovaný protokol ošetřovatelské dokumentace, který je 

velmi pěkný a obsažný. Otázka k obhajobě: je reálné, že ho 

budou sestry opravdu a odpovědně vyplňovat. 

Z á v ě r:

   Diplomová práce M.Faiereislové plně d o p o r u č u j i 

k obhajobě. Vzhledem k výše uvedené výtce, která se týká 

literární části navrhují hodnocení: velmi dobře.
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