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Zabývá se rodinami, ve kterých žijí členové s diagnózou vzácného
onemocnění. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce
(kvalita života rodin s dětmi se vzácným onemocněním a možnosti
jejich podpory v ČR). Uvedla postup řešení praktické části práce.
Realizovala kvalitativní výzkumné šetření formou semi-
strukturovaných rozhovorů v 15 rodinách s dětmi se vzácným
onemocněním.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že realizovaný výzkum přináší zjištění přínosná a
využitelná v praxi. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v
posudcích. Vyjádřila se k výsledkům šetření. Uvedla příklad
porovnání situace rodin dětí se vzácným onemocněním v jiných
zemích, kde by bylo možné hledat inspiraci. Objasnila výhody
bydlení ve venkovském prostředí pro rodiny s dětmi se vzácným
onemocněním. Diskuze byla zaměřena na přístup zdravotních
pojišťoven k hrazení léku Spinraza a na obavy rodičů z výhledu do
budoucnosti v oblasti péče o jejich dítě se vzácným onemocněním. 
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výboně
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