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Průběh obhajoby: Diplomand v úvodu stručně představil svou práci a výzkumný závěr
a možnost praktické aplikace výsledků. Následně byl přečten
posudek vedoucí práce i oponenta (online).
Komise ocenila kvalitu zpracování teoretické i empirické části s
bohatým zdrojem literárních zdrojů a propojení obou částí diplomové
práce. Velmi málo prací se věnuje pacientům s akutním průběhem
onemocnění, proto i v tomto ohledu je tato diplomová práce
výjimečná a cíl výzkumu pro praktické využití velmi užitečný.
Diplomand ve své práci prokázal nejen svou vysokou vědeckou
odbornost, ale také profesionální psychologický přístup při práci s
dětskými a dospívajícími pacienty.

Dotazy a diskutovaná témata:
1. Onkologické onemocnění jako "rodinné onemocnění" výrazně
zasahující do celého rodinného systému
2. Lze na základě výsledků realizovaného kvalitativního výzkumu
najít shodné prvky v odpovědích rodičů i dětí s onkologickým
onemocněním, které by se daly zobecnit a které by mohly vést k
doporučením pro laiky přicházející do kontaktu s touto cílovou
skupinou? Diplomand na základě své zkušenosti uvádí, jak je
důležité se nebát hovořit o této problematice. Nechat prostor
pacientovi hovořit o svých pocitech, ale neopomíjet i lidskou stránku
- vnímat dítě (dospívajícího) se svými zájmy, potřebami. Pro
odborníky je důležité seznámení s interdisciplinaritou a důležitost
vytvoření vztahu.
3. Incidence onkologických onemocnění u dětí a dospívajících,
možný vliv stresu a jiných exogenních faktorů pro rozvoj
onkologického onemocnění. Zatím není znám důvod, ale celosvětově
je ve všech věkových kategoriích zaznamenán nárůst onkologických
onemocnění.
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