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Aktuálnost tématu: Téma sdělování onkologické diagnózy z pohledu lékařů, které si autorka 

zvolila pro svoji bakalářskou práci, je vzhledem ke kontinuálně narůstající incidenci nádorových 

onemocnění v České republice vysoce aktuální. Oceňuji výběr tématu i z důvodu, že přes 

nepopiratelný význam komunikace mezi lékařem a pacientem, jedná se o oblast, která je ve 

vzdělávání zdravotnických profesionálů v ČR stále na okraji zájmu.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si klade za cíl zjistit, jaká je připravenost mladých lékařů 

na sdělování onkologické diagnózy pacientům a identifikovat související problémové oblasti v 

rámci českého zdravotnického systému. Tento cíl vhodně operacionalizuje na dílčí cíle, které jsou 

logicky provázány s výzkumnými otázkami.  

 

Metodologie: Autorka má jasně a pečlivě popsanou metodologii opřenou o relevantní literaturu 

z oblasti sociologického výzkumu. Vhodně kombinuje analýzu dokumentů s polostrukturovanými 

rozhovory s mladými lékaři. Velmi oceňuji kritickou reflexi vlastního postavení v průběhu 

dotazování včetně vymezení vlastních hodnotových východisek, se kterými autorka ke zpracování 

práce přistupuje.   

  

Obsah práce:  V úvodu své práce autorka vymezuje teoretická a hodnotová východiska: teorii 

psychické odezvy, medicínskou etiku a úskalí (ne)rovného vztahu lékaře a pacienta. Prokazuje zde 

schopnost pracovat s relevantní českou i zahraniční odbornou literaturou.  V kapitole 4. se autorka 

podrobně zabývá širšími souvislostmi sdělování diagnózy.  Zaměřuje se na zásady sdělování 

diagnózy pacientům, na pozici lékaře a specifikům onkologické diagnózy. Dále se podrobně věnuje 

právu na informace dle českého právního řádu a obsahu paliativní medicíny a psychoonkologie. 

Prokazuje zde schopnost pracovat s odbornou literaturou a právními dokumenty a zapracovat je do 



 

 

 

uceleného dobře strukturovaného textu. Velmi zdařilé jsou zejména podkapitoly věnované 

vzdělávání lékařů a pracovním podmínkám ve zdravotnictví, které jsou provázány s empirickou 

částí a kde autorka prokazuje analytické schopnosti.  

5. kapitola je věnována výsledkům vlastního empirického šetření, založeným na pěti 

polostrukturovaných  rozhovorech s vhodně zvolenými informátory z řad lékařů pracujících na 

onkologických odděleních. Z pozice konzultanta oceňuji autorčinu vytrvalost při nelehkém 

získávání respondentů z řad „přetížených“ mladých lékařů a citlivý přístup k realizaci šetření. 

Autorka velmi dobře interpretuje získaná kvalitativní data a identifikuje řadu závažných problémů 

v lékařské praxi, které se negativně promítají do komunikace lékaře a pacienta. 

V pečlivě koncipovaném závěru autorka shrnuje nejzásadnější zjištění práce, zodpovídá výzkumné 

otázky a prokazuje hluboký vhled do studované problematiky. 

 

Formální úprava práce: Autorka prokazuje zralou stylistickou dovednost a správně cituje 

literaturu. 

 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci, 

opírá se o bohatou českou i zahraniční odbornou literaturu, je konzistentní, obsahuje vlastní 

empirické šetření. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako „výbornou“. 
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