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Diplomová práce Marie Kašparové se zaměřuje na zkoumání možností, jak podpořit 
ženy s karcinomem prsu z hlediska sociální práce. Autorka se zaměřila na výzkum, 
jak jsou  metody sociální 
práce s ženami, kterých se karcinom prsu dotýká, ve zdravotnických zařízeních 
aplikovány a co v této oblasti ještě chybí. Autorka vychází z přesvědčení, že osoba  
sociálního pracovníka se může a měla by se stát poskytovatelem či 
zprostředkovatelem 
pomoci v psychologické a sociální problematice pro ženy s touto diagnózou. Dále 
z přesvědčení, že  úzká spolupráce s lékaře,sociálního pracovníka a psychologa je 
pro rozvoj psychosociální péče v daném případě naprosto nezbytná.  
Teoretická část práce přehledným způsobem zpracovává popis onemocnění a popis 
léčby. Dále se teoretická část věnuje psychosociálním faktorům zvládání nemoci, 
procesu sdělování diagnózy, fázím nemoci ve vztahu k prožívání a potřebám 
pacientek a jejich rodin.  
Výzkumná část. Jako cíl výzkumu si autorka vytýčila zjistit, v jaké míře poskytují 
sociální pracovníci ve zdravotnických zařízeních podporu ženám, kterým byl 
diagnostikován karcinom prsu, zda tito sociální pracovníci podstupují školení, které 
se týká osob s onkologickým onemocněním, v jaké fázi onemocnění se ženy na 
sociální pracovníky obrací a které své problémy s nimi řeší. 
Autorka přehledně formulovala výzkumné otázky. Zvolila jako výzkumnou metodu 
dotazníkové šetření . Návratnost z 52 dotázaných sociálních pracovníků ve 
zdravotnických zařízeních bylo 32 dotazníků. Výsledky jsou na jedné straně 
předpokládané, na druhé straně velmi užitečné a dalo by se říci burcující. Jsou 
výpovědí a doposavad nedostatečné propojenosti zdravotnické a sociální práce. 
Autorka se závěrům svého výzkumu věnuje diskusi, která by z mého úhlu pohledu 
mohla být košatější.   
 
Celkově je práce přehledná, dobře podepřená literaturou. Je napsána kvalitně,  jak 
po stránce formulační, tak po stránce gramatické. 
 
Práci považuji za užitečnou zpětnou vazbu pro zdravotnická zařízení. Práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
 
V Praze 11.9.2013     PhDr. Daniela Vodáčková 
       oponentka 


