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Posudek oponenta diplomové práce 
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Název práce: Činnost nestátních neziskových organizací v oblasti péče o pacientky s rakovinou prsu 

Oponent: PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD.  

Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  2 
Stručné slovní hodnocení: Téma přiměřeně vhodné, bez výjimečné naléhavosti vzhledem k oboru. 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3- 
Stručné slovní hodnocení: Literatura využitá v práci se vztahuje z velké části k tématu s oborem nesouvisejícímu, 
a to problematice rakoviny, rakoviny prsu (zde je čerpáno i ze zahraničních titulů). Problematika pacientek a 
jejich specifických potřeb je pěkně popsána, ale není uvedena do vztahu k oboru. Literatura vztahující se přímo 
k oboru je omezená a nezahrnuje zahraniční tituly. Je navíc pojednána na velmi základní, obecné rovině a bez 
vztahu k cíli práce.  
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3- 
Stručné slovní hodnocení: Prvním cílem práce je „upozornit na psychosociální aspekty nemoci“, což je 
nedostačující, protože takový cíl nedosahuje úrovně diplomové práce. Druhý cíl je „zmapovat“ činnost NNO - cíl 
deskriptivní, který není formulován s využitím teorie a je navíc formulován jen v krátkém úvodu (s. 7).  
Práce obsahuje obecné konceptuální zázemí, které se týká především problematiky rakoviny a jejích aspektů, bez 
přímého vztahu k NNO nebo občanské společnosti. 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: V empirické části jsou formulovány 4 výzkumné otázky. Otázka č. 4 by se podle mého 
názoru neměla ptát na možnosti zlepšení léčby (protože přímo tam asi nemohou NNO pomoci), ale spíše na to, 
kde mohou NNO zlepšit nabídku služeb, pak by byla konzistentní s ostatními 3 otázkami (viz s. 63) a odpovídala 
by lépe i shrnutí na s. 91-93. 
 
Splnění vytčeného cíle  3- 
Stručné slovní hodnocení: Vytčený cíl byl naplněn jen zčásti, především pro nedostatky ve sběru dat (nebo ve 
způsobu, jakým studentka tento sběr popisuje, viz níže) i pro nedostatky v analýze. Ty nyní přiblížím: 

(1) Analýza činnosti organizací, které nabízí služby pacientkám, dle funkcí NNO (s. 68) odkazuje bez dalšího 
na teoretickou část. Zde by však měly být funkce znovu přiblíženy a mělo by být popsáno, proč jsou 
právě tyto funkce relevantní pro zkoumání NNO, na které je práce zaměřena, (jde o funkci poskytování 
služeb, advokacii a budování komunity, jak se konkrétně dovíme až na s. 86). Ale toto nejsou jediné 
funkce NNO, které rozeznáváme, možná ani ty nejvhodnější pro zkoumání daného tématu. Nikde není 
jejich detailnější popis, diskuse apod. Analýza sama potom není v textu dobře patrná, respektive není 
dobře zdůvodněno proč nebo čím daná organizace uvedenou funkci naplňuje (např. čím konkrétně 
přispívá k budování komunity). Bylo by navíc velmi dobré, kdyby studentka dokázala tyto široké a 
obecné funkce na základě své analýzy nějak detailněji popsat, možná dále členit. 

(2) V teoretické části autorka popisuje specifické potřeby pacientek s rakovinou. Je škoda, že tyto potřeby 
potom nedává do vztahu s aktuálními službami, které NNO poskytují – to by také mohlo být přijatelným 
jádrem analýzy. 

(3) Organizace ve skupině A: Chybí údaj, kolik NNO do této skupiny vlastně patří (jsou to jen ty sdružené 
v Alianci, jejichž počet je uveden? – ale pokud ano, nechápu proč by to na ně mělo být omezeno). Bylo 
by dobré v příloze uvést jejich jmenovitý seznam. Chybí jejich rozdělení podle sídla nebo podle cílové 
skupiny nebo podle funkce (což jsou kritéria, která si autorka sama pro analýzu stanovila). 

(4) Zařazení úryvku na s. 70 je v rámci analýzy nesystematické a neúčelné. 
(5) Analýza obsahuje popis jednotlivých organizací, což je velmi popisné a málo analytické a zabírá to 

většinu místa v analytické části.  
(6) Na s. 87 je rozdělení činností zkoumaných NNO do 7 kategorií, a to zcela bez komentáře, bez 
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interpretace. Není jasné, v jakém vztahu jsou tyto činnosti ke 3 funkcím, ani není jasné, jak k nim 
studentka došla. 

Kvantitativní šetření mezi pacientkami je určitým přínosem práce, přestože není reprezentativní. Získané 
informace jsou však ryze popisné a je jich celkově málo na to, aby samy o sobě „utáhly“ dobrou diplomovou 
práci. Jejich prezentace také není ideální: na s. 89, odst. 3, není jasně napsáno, kolik odpovědí bylo negativních 
– je to necháno na čtenáři, aby si to dovodil sám z předchozího grafu (31 – 5 = 26). Valná většina žen, které 
nějakou NNO znají, je tedy nenavštěvuje (dovozujeme si sami). To je zajímavé zjištění, které však autorka vůbec 
neinterpretuje. Mohla by to přitom dát do souvislosti s činností NNO (kdyby byla detailněji analyzována) nebo 
s tím, nakolik tyto činnosti naplňují specifické potřeby pacientek (jak jsou postulované v literatuře v teoretické 
části) – taková analýza však není obsahem DP. 
Kladně hodnotím pokus dát do vztahu požadavky pacientek na zlepšení léčby s aktuální nabídkou služeb 
jednotlivých NNO (s. 91-93), i když to není provedeno systematicky. 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3- 
Stručné slovní hodnocení: (1.) Není jasné, z jaké „populace“ studentka NNO zaměřené na rakovinu prsu vybírala, 
z jakých databází vyšla a jak systematicky je zkoumala. Proto čtenář nemůže posoudit spolehlivost a úplnost 
jejího popisu těchto organizací. (2.) U dotazníkového šetření chybí informace, kolika pacientkám byl dotazník 
rozdán, respektive aspoň odhad, kolik pacientek mohlo ordinacemi za tu dobu projít. Bez této informace je 
průzkum nespolehlivý. (3.) Zúčastněné pozorování jako metoda není popsáno tak, abych měla dojem, že ji 
studentka dokázala systematicky a reflektovaně použít (např. pořizovala si výpisky? jak? Jak je potom 
analyzovala?) To, že si zapsala „zajímavé“ odpovědi v rámci nestrukturovaných rozhovorů je z metodologického 
hlediska nedostatečné. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2-3 
Stručné slovní hodnocení: Určitá doporučení v práci jsou, nejsou však vyvozena ze systematického výzkumu 
nebo nějak detailněji zdůvodněna 
 
Kvalita vlastních závěrů 3 
Stručné slovní hodnocení: Závěry nepřesahují předchozí úroveň práce. 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 
Stručné slovní hodnocení: Odpovídající. Ale u mnoha zdrojů se odkazuje na celé dílo bez uvedení stránek. Přitom 
pochybuji, že by se celé dílo věnovalo konkrétnímu sdělení/tématu, které studentka používá a kvůli kterému na 
dílo odkazuje. 
 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: Odpovídající, ale místy chybí části věty (např. s. 65, odst. 3, ř. 3, nebo s. 82, odst. 4, 
ř. 2.) 
 
Grafická úprava 2 
Stručné slovní hodnocení: odpovídající, ale např. část 6.4. je v práci dvakrát (místo 6.4 a 6.5).  
 
 
Celková známka před obhajobou: 3- 
 

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

Obr. 2 na straně 63 nazvaný „Jednotlivé fáze onemocnění“ a je uveden „Zdroj: vlastní 

výzkum“. Nevím však o tom, že by studentka zkoumala fáze onemocnění – musí proto jít 

o nějaké nedorozumění. 

Další připomínky viz posudek. 
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Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 
tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

Tereza Pecháčková si zvolila téma, které je pro ni osobně a lidsky velmi naléhavé. To 

respektuji, ale téma samo o sobě s oborem nemá mnoho společného, pouze v propojení 

s neziskovými organizacemi, které se péči o pacientky s rakovinou věnují. (Na tuto 

skutečnost byla studentka během konzultací upozorněna). Tato část práce – tedy 

věnovaná roli NNO - je však slabá, stěží dostačující pro úroveň magisterské práce. Práci 

nicméně doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 12.10.2011 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


