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Dana Palivcová se ve své diplomové práci zaměřila na téma sociální opory v prostředí 
elektronické komunikace u onkologicky nemocných. Přestože je internet v současné době 
významným způsobem komunikace a zdrojem informací, je toto téma u nás málo 
prozkoumané. Sociální opora v průběhu onemocnění vytváří důležitou komponentu v procesu 
vyrovnávání se se závažným onemocněním. Zaměření se a poukázání na možnosti, možné 
pozitivní a negativní stránky sociální opory prostřednictvím elektronické komunikace a snahu 
o jejich psychologické porozumění, považuji za nápadité a důležité.  
Diplomová práce je tradičně členěna na část teoretickou a část empirickou. 
V teoretické části se autorka věnuje tématům sociální opory, sociálních skupin, komunikace, 
nádorových onemocnění, psychosociální podmíněnosti vzniku nádorových onemocnění  a 
jejich psychosociálním důsledkům a průběhu onemocnění, možnostem léčby a psychosociální 
intervence. Teoretická část je napsaná kvalitně, autorka v ní přehledně podává informace 
tematicky se vztahující k empirické části. Citační práce je kvalitní, nenalézám v ní vážnější 
nedostatky. 
V empirické části si autorka kladla za cíl zjistit, jakou roli hraje internet ve zvládání 
onkologického onemocnění, získat hlubší porozumění tomu, co poskytuje sociální opora na 
internetu pro osoby s nádorovým onemocněním, o jaké druhy sociální opory se jedná, zda je 
některý z nich preferován a zda dochází v této oblasti k nějakým změnám v čase.  
Autorka se při naplňování těchto cílů opírala o kvalitativní i kvantitativní metodologii. 
Kvalitativní metodologii použila u tématu sociální opory, kvantitativní metodologii při 
zjišťování životní smysluplnosti a obecné vlastní efektivity. Ke sběru dat pak použila 
polostrukturovaný rozhovor a dvě dotazníkové metody. Výzkum probíhal ve dvou fázích, 
před sběrem dat provedla autorka pilotní studii s osobami pečujícími, na základě které 
upravila seznam otázek. 
Výzkumný soubor tvořilo 22 osob (19 žen a 3 muži), které byly oslovovány přes internet a 
patřily k uživatelům internetového portálu pro nádorově nemocné. Výzkumný soubor je 
reprezentativní k výzkumnému problému, je dostatečně diferencovaný dle věku, rodinného 
stavu, délky onemocnění, zaměstnanosti a úrovně vzdělání, menší diferencovanost je pak 
v oblasti registrace na portálu (pro aktivní účast je nutná registrace), avšak tady považuji za 
důležité, že ve výzkumném souboru se nalézají i osoby, které jsou pasivními uživateli portálu. 
Autorka využila pro sběr dat dvě cesty, jednak přímý kontakt s osobami výzkumného souboru 
a on-line komunikaci Skype, která má své omezení. Autorka tyto nevýhody nepřímého 
kontaktu a jeho možné dopady na výsledky výzkumu podrobněji rozebírá, zajímavé by bylo 
uvést taky v jakých důvodech byla tato forma komunikace využita a kde byly realizovány 
ostatní rozhovory.  
Hlavní výsledky, ke kterým autorka dospěla jsou, že sociální opora je na internetu 
poskytována v rovině informační, hodnotící a emocionální, aktivita uživatelů na stránkách má 
svoji dynamiku v čase a v závislosti na fázi onemocnění a že portál vykazuje některé 
charakteristiky svépomocných skupin. Opora, která je na portálu poskytovaná, je považována 
za významnou i tehdy, když má člověk dobrou podporu v rodině a je daná možností jiné 
formy sdílení než s blízkými osobami.    
Empirická část je provedena pečlivě, výzkumný záměr se jeví být jasně promyšlený. Autorka 
kladla důraz i na etickou stránku výzkumu. V diskusi prokázala schopnost kriticky zhodnotit 
získané výsledky. 



Diplomová práce je obsáhlá (183 stran včetně použité literatury a příloh). Formální a grafická 
úprava diplomové práce je přehledná a kvalitní, u grafu 4 bych doporučila jej přesněji popsat. 
K vypracování využila autorka na diplomovou práci rozsáhlé množství citovaných zdrojů, a to 
jak domácích tak zahraničních. Diplomandka prokázala schopnost vytvořit a realizovat 
výzkumný projekt.  
 
Diplomovou práci Dany Palivcové  doporučuji k obhajobě. Navrhuji klasifikovat výborně. 
 

 

V Praze, 22.1.2011     PhDr. Katarína Komadová, Ph.D. 

  
 
 
 


