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PŘÍNOSNOST TÉMATU 
O důležitosti a přínosnosti tématu, kterým se autor ve své diplomové práci zabývá, nelze pochybovat. 
V současné době odborná i laická veřejnost věnuje pozornost nutnosti psychologické i sociální podpory 
dětským pacientům a jejich rodinám v průběhu léčby i po skončení akutní fáze léčby. Autor si ve své práci 
kladl za cíl blíže proniknout do psychiky pacientů podstupující léčbu onkologického onemocnění, i rodičů, 
kteří absolvují se svým dítětem hospitalizaci. Tento záměr byl bez sebemenších pochyb splněn, autor i 
na základě několikaleté stáže na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol poskytl čtenáři hlubší 
vhled do této problematiky.  
 
CÍL PRÁCE 
Jak bylo zmíněno výše, cílem práce je zmapování zkušenosti dětských pacientů, kteří prochází akutní 
fází léčby, i jejich pečujících rodičů. Na základě rozhovorů se čtyřmi pacienty lišící se věkem, diagnózou 
i délkou léčby a rozhovory s rodiči pacientů autor blíže seznamuje se zkušenostmi, myšlením i prožíváním 
těchto osob se záměrem propojit dosavadní teoretické poznatky s reálnými příběhy pacientů a rodičů. 
Ačkoliv cíl práce nebyl s ohledem na citlivost tématu i komplikace způsobené pandemickou situací 
jednoduchý, autorovi se ho podařilo velmi dobře splnit.  
 
FORMÁLNÍ STRÁNKA 
Předložená práce obsahuje 149 stran textu včetně seznamu literatury. Součástí práce jsou také 3 přílohy 
(schéma rozhovoru s pacientem, s rodičem, informovaný souhlas). Seznam literatury je velmi bohatý, 
zahrnuje recentní tuzemské i zahraniční zdroje. Práce je tradičně rozdělena na teoretickou a praktickou 
část, obě části jsou spolu velmi úzce propojeny, autor se k jednotlivým kapitolám a informacím na různých 
místech přiléhavě odkazuje.  
 
TEORETICKÁ ČÁST obsahuje 4 hlavní, logicky na sebe navazující hlavní kapitoly. V první kapitole se 
autor věnuje dětským onkologickým onemocněním z lékařského hlediska a možnostem léčby. Druhá 
kapitola je věnována periodizaci dětského vývoje, autor zmiňuje základní psychologické vývojové teorie, 
které jsou klíčové pro pochopení psychiky dítěte i vývojových zákonitostí pro dané období. Ve třetí kapitole 
se autor zaměřuje mj. na vhodnou komunikaci s pacientem i pečujícími osobami, detailněji popisuje 
principy na rodinu orientovaného přístupu, propojuje psychické a somatické aspekty onkologického 
onemocnění. Ve čtvrté kapitole se zmiňuje o možnostech paliativní péče u dětských pacientů.  
Velmi oceňuji, že všechny dílčí informace jsou integrovány do širšího kontextu a tím se daří zachovat 
zdařilou strukturu i koherenci celé práce. Kapitoly na sebe logicky navazují, v úvodu každé kapitoly autor 
reflektuje předchozí části a vztahuje je i k aktuální kapitole. Teoretická část obsahuje 69 stran. Ačkoliv je 
tento rozsah větší, než je pro účely DP požadováno, vůbec se nedá tvrdit, že by informace zde uvedené 
byly jakkoliv nadbytečné.  
 
EMPIRICKÁ ČÁST 

Výzkum je veden jako kvalitativní. Výzkumnou metodou byly polostrukturované rozhovory se čtyřmi 

pacienty procházející akutní onkologickou léčbou a pečujícími osobami. Výběr respondentů byl záměrný 

a zohledňující autorův výzkumný cíl. Výzkumný soubor byl heterogenní, lišil se jednak věkem pacientů, 



fází léčby i diagnózou. Ve svých rozhovorech autor zkoumal několik základních okruhů - okolnosti 

stanovení diagnózy, podávání informací o diagnóze a léčbě, komunikace s pacientem, resp. rodičem; 

pocity a emoce spojené s onkologickým onemocněním a jeho léčbou. Oceňuji, že autor ve své práci 

pružně reagoval na aktuální situaci (epidemie covid 19) a zařadil tuto problematiku do svého výzkumu. 

Srovnává své závěry s výsledkem jiného výzkumu k této problematice, poukazuje na negativní i pozitivní 

aspekty této stresující situace. V rozhovorech vedených citlivě a zohledňující věk i aktuální situaci 

pacienta i jeho rodiče dává prostor  autentickým výpovědím probandů a sleduje, jakým způsobem vnímají 

své onemocnění a léčebný proces. Na závěr každého případu autor reflektuje získané informace a 

zasazuje je do kontextu poznatků uvedených v literárně-přehledové části. 

Holistická analýza dat, která vyžaduje hlubší vhled a porozumění výzkumníka, je v tomto případě 

jednoznačně dobrou volbou. Velmi pečlivě je ošetřena etická stránka výzkumu, autor opět prokázal svůj 

vysoce citlivý přístup, se kterým k pacientům přistupoval pro maximální zajištění jejich pocitu bezpečí. 

Domnívám se, že autorův záměr blíže přiblížit čtenáři tak závažnou problematiku, propojit informace 

z literárně přehledové části s praktickými poznatky z realizovaných rozhovorů byl zcela naplněn.  

DISKUSE 

Otázky, které v průběhu čtení oponentku napadaly, autor zodpovídá a reflektuje v diskusi. Zamýšlí se nad 

faktory, které mohly výsledky výzkumu i průběh rozhovorů ovlivnit. Oceňuji, že reflektuje svou roli 

výzkumníka, která se kříží s rolí stážisty, jež byl pacientům i jejich rodinám oporou. Zároveň se zamýšlí 

nad možnostmi dalšího výzkumu spojených s jiným metodologickým designem. Bylo by zde vhodné také 

krátké zamyšlení nad praktickou aplikací poznatků z realizovaného výzkumu.  

CELKOVĚ 

Práci považuji za průkopnickou nejen proto, že tématu akutní fáze léčby maligních onemocnění v dětském 
věku a dospívání se v ČR dosud žádná akademická práce nevěnovala, ale také pro velmi zdařilou 
propojenost teorie s praxí. V práci se odráží praktické zkušenosti autora, ale také jeho citlivý a empatický 
přístup. Své zkušenosti z klinické praxe dává do souvislosti s teoretickými poznatky, s výsledky již 
realizovaných výzkumných studií. Autor ve své práci postupuje velmi citlivě, laskavě a empaticky, 
nepodléhá patosu, i když zpracovává velmi obtížné téma. Je znatelná jeho angažovanost a odbornost, 
orientace v problematice, výborná schopnost propojovat informace do smysluplného celku. Práce je 
psaná čtivě, odborně a přesto srozumitelně, poskytuje spoustu cenných a inspirativních podnětů. 
Autor předkládá práci, která se věnuje velmi praktickému a užitečnému tématu s velkým potenciálem pro 
praktickou aplikaci. Autor provedl bohatou rešerši literárních zdrojů, které poutavě čtenáři předkládá. 
Troufám si tvrdit, že kvalita práce je na vysoké úrovni a byla by hodná publikování.  
 

Předloženou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím VÝBORNĚ.  

Otázky, podněty k obhajobě: 

- ačkoliv autor v souladu se zvolenou metodologií nevyvozuje z analýzy dat širší závěry a teorie, přesto 

by mě zajímalo, zda našel v odpovědích pacientů i jejich rodičů (i na základě své klinické praxe a 

zkušeností) prvky, které by se daly zobecnit a které by mohly vést k užitečným doporučením pro 

odborníky i laiky přicházející do kontaktu s touto cílovou skupinou ?   
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