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Autorka zvolila za téma své diplomové práce problematiku sociální opory v obtížné 

životní situaci – zde u onkologicky nemocných. Přitom zaměřuje svoji pozornost zejména na 

možnost využívání elektronické formy vzájemné komunikace a pokouší se zachytit její 

psychologické aspekty. 

 

Teoretická část práce v devíti kapitolách mapuje poznatkové pole dané oblasti a 

připravuje půdu pro empirickou rovinu. Autorka stručně bilancuje motivaci sociálního 

chování, problematiku sociální opory a psychologie zdraví. Následující text se věnuje 

sociálním skupinám a komunikaci, se specifickým přihlédnutím k problematice komunikace 

ve zdravotnictví. S ohledem na výběr respondentů je zařazena také kapitola o nádorových 

onemocněních a jejich léčbě, rovněž o psychosociální podmíněnosti nádorových onemocnění 

a jejich důsledcích. Závěrečnou kapitolu teoretické části tvoří integrující text Psychosociální 

intervence v průběhu nemoci. S ohledem na vlastní zkušenost s prací na onkologii bych ráda 

ocenila zejména kvalitní zpracování problematiky komunikace ve zdravotnictví a 

psychosociálních důsledků rakoviny, která může být inspirující pro řadu zdravotníků. Velmi 

dobře strukturovaný text nabízí také přehledová kapitola 6 Nádorová onemocnění a jejich 

léčba. Rozsahem nepatrně disproporční je pouze zařazení dokreslující kapitoly 7. 

Empirická část velmi zrale propojuje kvalitativní i kvantitativní výzkumný design. 

Autorka kontaktovala přes 450 osob, finální soubor rozhovorů tvořilo nakonec 20 lidí (u 

několika z nich bylo využito postupů z elektronického komunikačního prostředí – Skype, 

webkamera atp). Kvalitativní výzkum vychází z rozsáhlých polostrukturovaných rozhovorů, 

které byly analyzovány na základě využití programu Atlas.ti a umožnily tak vyslovit řadu 

závěrů o charakteru sociální opory v dané oblasti. Kvantitaivní přístup zde tvoří doplňkové 

zpracování informací, které se vztahují k vlastní vnímané účinnosti a smysluplnosti života.  

Autorce se podařilo na velmi kvalitní úrovni zpracovat rovinu on-line sociální opory. 

Zajímavým přínosem diplomové práce je také zjištění převládající dynamiky přijímání a 

poskytování sociální opory. Inspirující jsou i poznatky o sdílení „příběhů“ nemoci 



současnými a bývalými pacienty. Uvítala bych, kdyby autorka v diskusi uvedla, kde vidí 

těžiště možných intervencí do praxe péče o onkologické pacienty. 

Celkově hodnotím tuto rozsáhlou práci velmi vysoce jak po stránce odborné, tak i 

z hlediska etických standardů (např. informovaný souhlas s rozhovory je zde samozřejmostí). 

Celý text charakterizuje příznačná autorčina pečlivost, integrující propojení kvantitativní i 

kvalitativní metodologie, velmi čtivý jazyk a bohatá, dobře strukturovaná literatura. 

Doporučovala bych rovněž části textu k publikování, které může být velmi přínosné pro 

odborníky pracující v oboru onkologie či psychoonkologie. 

 

Závěrem s radostí doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na 

katedře psychologie. Navrhuji hodnocení: výborně. 
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