
Posudek vedoucího na diplomovou práci Bc. Tadeáš Jandy 

„Psychosociální aspekty akutní fáze léčby dětského onkologického onemocnění“ 

 

Otázky spojené s kvalitou života onkologicky nemocných dětí a dospívajících jsou v současné době 

v odborné literatuře široce zpracovány a podloženy řadou empirických výzkumů. Ve výzkumných 

studiích je však pozornost zaměřena především na kvalitu života přeživších, je jen málo výzkumů, 

které by soustředily na akutní fázi léčby. Už v tom je práce Bc. Tadeáše Jandy přínosem. 

Teoretická část práce vyčerpávajícím způsobem uvádí aktuální poznatky o samotném onkologickém 

onemocnění, psychosociálních aspektech a intervencích v dětské onkologii, psychosomatických 

specificích onkologického onemocnění a taktéž i o paliativní péči. Zvláště přínosná je kapitola 

„Periodizace vývoje v perspektivě onkopsychologie“. Vzhledem k věku pacienta jsou psychosociální 

dopady onkologického onemocnění a jeho léčby velmi rozdílné a je nutné při psychologické práci brát 

v úvahu vývojovou etapu dítěte/dospívajícího. Teoretická část práce je založena na cca 160 

literárních pramenech, převážně zahraničních, a sama o sobě může sloužit jako studijní materiál pro 

psychology i lékaře v oblasti dětské onkopsychologie. 

V empirické části práce Bc. Tadeáš Janda provedl hloubkové, polostrukturované rozhovory se čtyřmi 

pacienty, které vybral tak, aby na základě kritéria maximální variace (věk, fáze léčby, diagnóza) 

ilustroval pestrost a různorodost dětského onkologického onemocnění a jeho léčby. Je nutné 

zdůraznit, že při vedení rozhovorů musel Bc. Janda prokázat nejen své vědecké dovednosti, ale i 

kompetence klinického psychologa. 

Bc. Tadeáš Janda má o studovanou problematiku hluboký zájem, po celou dobu pracoval samostatně 

a v neposlední řadě navázal spolupráci i se zahraničními odborníky v oboru – s Prof. Shulamith 

Kreitler z Tel Aviv University, s Dr. Lori Wiener z National Cancer Institute v USA a s Dr. Anne Kazak z 

Children’s Hospital of Philadephia, USA. 

 

Závěr. Diplomová práce Bc. Tadeáš Jandy splňuje požadavky na tento typ prací a v mnohém je i 

přesahuje, doporučuji proto práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 

 

V Brně 18. 5. 2021      Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 

      

 


