OPONENTSKÝ POSUDEK
doktorské disertační práce MUDr.Radmily Konkoĺové
„Postoj pacientů dlouhodobě sledovaných pro dg. Maligní melanom k prevenci a
dispenzarizaci“

Disertační práce, kterou předložila MUDr.Radmila Konkoĺová, jako výsledek
doktorského studijního programu obsahuje celkem 70 stran textu a 47 literárních odkazů.
Práce je rozdělena do 9 kapitol. V úvodní kapitole autorka popisuje kromě stresu také
základní informace o typech, výskytu, klinických projevech, diagnostice, léčení a prevenci
maligního melanomu.
V následující kapitole je uvedena metodika dotazníkové studie včetně použití
speciálních dotazníků, zjišťujících informace o kvalitě sociální opory, stupně uspokojení ve
vztahu k přátelům, práci, zdravotnímu stavu a depresi.
Výsledky byly získány od 124 pacientů, 70 žen a 54 mužů, ve věku 30 – 75 let.
Výsledky ukázaly, že pacienti dobře zvládají svoji nemoc a vítají možnost dispenzarizace i
přes její někdy negativní působení. Psychoterapie byla nutná pouze u jednoho pacineta, který
je v péči psychiatra.
Z důležitých závěrů bylo zjištěno, že estetický význam opálení je stále vysoký a byly
zjištěny značné rezervy v oblasti aktivní ochrany respondentů před UV zářením.
Výsledky práce byly publikovány ve třech časopisech s impakt faktorem (z toho
jednou je autorka práce jako první autor. Dále autorka uvádí tři publikace bez impakt faktoru
a také zde je u jedné publikace první autorkou.
Předloženou

práci

považuji

za

průměrný

výsledek

v doktorském studijním programu. Práce se sice zabývá

postgraduálního

studia

aktuálním tématem, ale je

metodologicky limitována na stanovené cíle, kterými byly zátěž pacienta při dispenzárních
kontrolách a postoj pacienta k prevenci. U tak důležité nemoci by se jistě našly některé
významnější otázky k řešení.
K práci mám pouze dvě formální připomínky a jednu otázku:
- uvedený termín „osvěta“ bych doporučil nahradit termínem „zdravotní výchova“
- v soupisu použité literatury jsou pouze dva tituly novějšího data (z roku 2006 a 2010) Je
řada novějších prací k tomuto tématu např. Hautarzt. 2013 Oct 18. [Epub ahead of print]
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Otázka: Domníváte se, že se ve vaší studii skutečně jednalo o epidemiologickou průřezovou
studii? Co bylo v této studii expozicí a co následkem?
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