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Předložená diplomová práce se zabývá ženami po ablaci prsu, obecněji diagnózou karcinom 

prsu, jejíž výskyt je stále vyšší a která je život ohrožující.  

V teoretické části autorka zevrubně zpracovala problematiku karcinomu prsu z hlediska 

medicínského, zabývala se rizikovými faktory tohoto onemocnění, jeho diagnostikou, všemi 

dostupnými způsoby léčby i jejich vedlejšími účinky. 

Pozornost věnovala rovněž aspektům psychologickým a snažila se postihnout psychickou 

náročnost různých etap léčby, od fáze podezření, diagnostikování, sdělení diagnózy, léčení a 

přijímání změněného sebeobrazu po skončení léčby. Popsala  fázi remise, situaci  recidivy i 

fázi případné progrese nemoci a její terminální fázi. Onkologickým onemocněním se zabývá 

jako krizí . Uvádí možnosti psychologických intervencí individuálních i skupinových.   

Karcinom prsu pojímá v kontextu sociálním, zabývá se možnými sociálními změnami 

v životě ženy, u níž tato nemoc propukla, které zasahují jak její osobní, tak i pracovní život. 

Představuje organizace, které se problematikou žen s karcinomem prsu zabývají, rovněž 

představuje svépomocné skupiny, které jsou nemocným ženám k dispozici. 

 



 

 

Experimentální část diplomové práce je postavena na dotazníkovém šetření. Výzkumná metoda 

byla zvolena vhodně. Autorka si byla vědoma nebezpečí nízké návratnosti dotazníků, oslovení 

nemocniční sociální pracovníci, kteří dotazník nevyplnili, vysvětlovali, že ženy s karcinomem 

prsu nekontaktují a ani nejsou těmito ženami vyhledáváni. Cíl výzkumu, stejně jako cílová 

skupina jsou dobře popsány, výzkumné předpoklady jsou jasně formulovány. Výzkum je 

pečlivě vyhodnocen a diskutován.  

Výsledek tohoto šetření je neveselý. Ukázal, že sociální práce v nemocnicích s ženami 

s karcinomem prsu je zcela nedostatečná. Autorka zdůrazňuje, jak je psychická a sociální 

pomoc u lidí se somatickým onemocněním důležitá pro celý proces uzdravení.  Zcela správně 

uvádí, že je existující striktní oddělení medicínské a psychosociální pomoci v případě tak 

závažného onemocnění nežádoucí.  

Tato diplomová práce se dotkla limitu současného využívání sociální práce ve zdravotnictví. Je 

důležité se těmito otázkami zabývat a připomínat je.  

Téma předložené práce bylo z hlediska oboru sociální práce zvolené vhodně. Autorka prokázala 

všechny potřebné kompetence, předložená práce splňuje požadavky na diplomovou práci kladené.  

Práci doporučuji k obhajobě a podle výsledku obhajoby navrhuji hodnocení  výborně.  
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