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Posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie FF UK v září 

2017. 

Téma: Psychický vývoj dětí s nízkou porodní hmotností. 

Diplomandka: Bc. Lucie Domkářová 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

Oponent: PhDr. Jaroslav Šturma 

 

 

Diplomandka předkládá k posouzení diplomovou práci v rozsahu 89 stran včetně obsáhlého 

seznamu české i zahraniční užité odborné literatury, na vysoce aktuální a dosud příliš 

nerozpracované téma Psychický vývoj dětí s nízkou porodní váhou. Práce je členěna do 6 

kapitol, přičemž první tři lze považovat za kapitoly teoretické a tři návazné za představení 

výzkumné práce diplomandky, při které měla možnost participovat na probíhajícím 

výzkumném projektu „ Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží“ v Centru 

komplexní péče pro děti s perinatální zátěží na klinice dětského a dorostového lékařství VFN 

a 1. LF UK.  

V první kapitole věnované předčasnému porodu a nízké porodní váze autorka předkládá 

klasifikaci novorozenců, popisuje prenatální a perinatální faktory předčasného porodu, věnuje 

subkapitolu mortalitě a incidenci dětí s nízkou porodní váhou a zmiňuje nejčastější zdravotní 

problémy předčasně narozených dětí. V této části též popisuje klasifikaci novorozenců dle 

porodní hmotnosti, se kterou je následně pracováno ve výzkumné části DP. 

Druhá kapitola se věnuje tématu odborné péče o děti s nízkou a velmi nízkou porodní váhou 

v ČR. V této části autorka uvádí základní informace, jako příkladně hodnocení stavu 

novorozence dle Apgarové, výčet center intermediární péče v ČR a perinatologických center 

v ČR, dále popis center s následnou odbornou péčí o nedonošené děti. Samostatná subkapitola 

je věnována následné psychologické péči o předčasně narozené děti, kde jsou pečlivě uvedeny 

hlavní cíle této práce.  

Třetí kapitola je zaměřena na neuropsychickou morbiditu dětí s nízkou porodní hmotností.  
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V celé teoretické části DP autorka prokazuje velmi dobrou orientovanost v odborných 

aktuálních zdrojích, zaměřených na tuto problematiku. Akcent je zde kladen na kognitivní a 

socioemocionální vývoj předčasně narozených dětí, vzhledem k tomu, že to je cílem 

výzkumného zaměření DP. 

Část výzkumná byla realizována jako součást projektu NF-CZ11-OV-1-009-2015 . Je třeba si 

uvědomit, že bez participace v takto koncipovaném výzkumné úkolu by se diplomandce jen 

obtížně podařilo získat několik předčasně narozených dětí, rozhodně nikoliv skupinu 120 dětí, 

jako v případě této DP. Na druhé straně byla určitá rozhodnutí v projektu předem daná, bez 

možnosti do nich vstupovat ze strany diplomandky, což lze pokládat za negativum. 

 Cílem výzkumné části bylo zhodnocení kognitivního a socioemocionálního vývoje dětí 

s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností v předškolním a mladším školním věku. 

Klíčovou otázkou bylo, zda dosahují děti s extrémně nízkou porodní hmotností ( ENPH) 

slabších výkonů v kognitivní a socioemocionální oblasti, než děti s velmi nízkou porodní 

hmotností (VNPH). Užité metody byly ve výzkumném projektu předem dány, ale byly 

autorkou podrobeny kritickému hodnocení. Taktéž výzkumný soubor autorka zhodnotila jak 

popisně, tak i v závěru práce v diskusi kriticky. Toto její kritické zhodnocení osobně oceňuji a 

svědčí o autorčině odborné zralosti v této oblasti. Získané výsledky autorka adekvátně 

statisticky zpracovala, popsala přehledně verbálně i graficky a vlastní výstupy kriticky 

zhodnotila v diskusi. Domnívám se, že si uchovala potřebný výzkumný odstup a že práce na 

daném výzkumném úkolu bude pro ni velmi dobrou osobní odbornou zkušeností a možná 

bude základem pro další metodologické úvahy týkající se jejího potencionálního vlastního 

výzkumného projektu. Získané výsledky taktéž porovnala s existujícími výstupy jiných 

výzkumných projektů. Cením si jejího sebekritického hodnocení vlastních výstupů. 

Celkově lze shrnout, že diplomantka splnila kritéria kladená na realizaci DP a jistě získala 

cenné zkušenosti jako členka výzkumného týmu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské 

fakulty UK při řešení projektu. Sama si v rámci realizace výzkumné části práce uvědomila své 

limity a domnívám se, že získala cenné zkušenosti pro další samostatné zkoumání. Cením si 

též odborného zaměření posuzované DP, které je dosti ojedinělé.  

Doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

Praha 23.8.2017                                                                                        Lenka Šulová 
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