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Posluchačka Kateřina Škardová předložila na Husitské teologické fakultě UK  Katedře 

psychosociálních věd a etiky  v akademickém roce 2010/2011 diplomovou práci s názvem    

Psychosociální aspekty onkologického onemocnění v dospělosti. Vedoucí práce je PhDr. Anna 

Arnoldová.  

 

Práce je rozvržena kromě úvodu, závěru, slovníčku, seznamu použitých pramenů a 

příloh do tří základních částí  s členěnými kapitolami.  V první teoretické části  se 

posluchačka věnuje pěti určujícím fázím v průběhu a akceptaci onemocnění  (iniciální fáze, 

období léčby, konsolidační fáze, fáze recidivy nebo progresu onemocnění a terminální 

stadium), nechybí podkapitoly o paliativní péči a terapii bolesti. Autorka neopominula ani 

etický kontext umírání a smrti v současné společnosti. Jednotlivé podkapitoly jsou 

systematicky propracovány, zejména se zaměřením na roli a reakce pacienta. 

 

Ve druhé teoreticko-praktické části vstupujeme do problematiky psychosociální a 

spirituální podpůrné péče v onkologii, zajímavě jsou představeny různé formy této péče i 

proces rodící se realizace klinické pastorační práce v České republice. 

 

Podstatnou roli v části třetí – praktické hraje rozhovor s absolventkou HTF UK,  mgr. 

Markétou Čermákovou, jáhenkou Církve československé husitské, která nyní působí jako s 

nemocniční kaplanka na I. Interní klinice – klinice hematoonkologie Všeobecné fakultní 

nemocnice  v Praze a v občanském sdružení Lymfom Help. Rozhovor je koncipován jako 

sonda do každodenní praxe nemocniční kaplanky a slouží jako konkrétní uvedení do 

komunikace s nemocnými. Následují dva rozhovory s pacientkami, které ukazují na 

současnou podobu a úroveň  péče o onkologické pacienty. 

 

Kolegyně Kateřina Škardová si cíl své práce formulovala takto: „Cílem této práce bylo 

upozornit na základní psychosociální aspekty onkologického onemocnění. Pokusila jsem se 

nastínit problémy, kterým čelí pacient i jeho nejbližší okolí od počátku onemocnění, až po 

okamžik smrti. Teoretické vymezení a znalost psychosociálních důsledků onemocnění 
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považuji za zcela zásadní předpoklad pro úspěšnou a komplexní péči o onkologicky nemocné. 

Při psaní této práce a na základě osobní zkušenosti s onkologickým pacientem jsem si 

uvědomila, jak závažné je toto onemocnění a jak je obtížné mu čelit. Proto poukazuji na 

význam podpůrné psychosociální péče, která řeší onkologické onemocnění v jeho nejširším 

kontextu a měla by jít ruku v ruce s medicínskou léčbou.“ (s. 84)  Diplomová práce cíl z velké 

části naplňuje, navíc upozorňuje i na význam klinické pastorační péče, která se postupně 

v našich zdravotnických zařízeních zavádí. 

 

Kritická poznámka se může vztáhnout na absenci srovnání naší situace s některou se 

zemí, kde již má taková psychosociální a pastorační práce svou osvědčenou tradici. To se 

vztahuje i na literaturu, která je většinou české provenience. Pro naše prostředí je však 

literatura dobře vybraná a standardní. 

 

Po formální a jazykové stránce splňuje práce veškeré náležitosti (rozsah, jazyk, citační 

úzus). Po stránce obsahové jsou cíl i výsledky jasně formulované. Možná by při obhajobě 

neškodilo pohovořit o srovnání psychosociální a pastorační péče u nás a ve vybrané zemi se 

zažitou praxí této péče. 

 

Domnívám se, že předložená práce splňuje požadavky na diplomovou práci kladené a 

proto nemám nic proti tomu, aby byla přijata k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

      doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

       Praha 2.srpna 2011 

 

 

 

 


