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     Předložená práce obsahuje 59 stran autorského textu. Tvoří ji 5 hlavních kapitol, je 
doplněna seznamem zkratek. Velice oceňuji volbu aktuálního a potřebného tématu. Studentka 
navíc vycházela z vlastní praxe v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši a spolupracovala 
s občanským sdružením Amelie. To je optimální kombinace pracovišť vzhledem k získání 
odborných zkušeností.
     Obsah i Úvod jsou příslibem kvalitního textu, problémem je absence explicitně 
vymezených cílů (jsou vymezeny nepřímo, málo konkrétně a jejich formulace se liší v Úvodu 
a Závěru). To je metodologická chyba, která se na kvalitě práce přirozeně odráží. Cíle není 
vhodné formulovat jaksi „za pochodu.“ Nepřesný je také název práce: namísto 
„psychosociálních potřeb“ by bylo vhodnější „možnosti psychosociální podpory“. Název 
„nepočítá“ s dobrovolnictvím, které bohužel působí jako trochu vykonstruovaný „přílepek“ 
jinak skvělé práce (s muzikoterapiií je to podobné).

     Studentka použila relevantní zdroje a korektně je citovala. Jejich soupis je chvályhodně 
pestrý (monografie, sborníky, odborné články, elektronické zdroje – mezi nimi postrádám 
stránky www.umirani.cz – nabízejí celou řadu odborných i praktických informací k tématu).
Odborné kompilace jsou čtivé, drobnější chybou je tzv. výpiskování (sestavování odstavců dle 
jednotlivých autorů, nikoli tématicky).
     Pozitivně hodnotím teoretickou (terminologickou) stránku práce, ale hlavně shrnutí
aspektů, které prakticky ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocných a jejich rodin. 
K těmto aspektům patří právě informovanost o všech možnostech podpory, včetně 
zdravotních a sociálních služeb a jejich finančního zajištění. Teprve dostupnost této péče 
může velmi snížit paniku a úzkosti pacienta a jeho přemítání pozdvihnout do existenciální 
roviny (k reflexi smyslu života). 

    První kapitola vhodně uvádí další text. V zásadě je v pořádku, jen nelze zcela souhlasit 
s větou: „V součastné době je psycholog součástí zdravotnického týmu a může tak být 
nápomocen a uzavřít kruh komplexní péče.“ Bohužel tomu tak není vždy a všude. V praxi se 
stává, že pacient není lékařem informován o psychologické, natož pak psychosociální pomoci. 
Realita bývá ještě absurdnější – není zárukou, že sociální pracovník (např. v okresní 
nemocnici) je schopen doporučit adekvátní služby právě pacientům s onkologickým 
onemocněním. Proto je žádoucí, aby o sdružení Amélie a podobných specializovaných 
zařízeních pacienti věděli.
     Jako nejzdařilejší vnímám druhou kapitolu, která obsahuje vynikající přehled konkrétních 
možností podpory. Výtky k této druhé kapitole jsou pouze drobného rázu: 

- chybí informace o legislativním zakotvení závažných témat (právo na druhý názor, 
odmítnutí léčby atd.)

- pasáž o podávání informací rodině a uvedeným osobám je v pořádku, ale chybí 
některá upřesnění (ne každý příbuzný v řadě přímé má právo na informace)

http://www.umirani.cz/


- velmi postrádám zmínku o tzv. living will (v kontextu onko-pacientů aktuální, v ČR 
již legální)

Kapitola 2.3 (Odmítnutí léčby) je po teoretické stránce zpracována správně. Odmítnutí léčby 
by nemělo vylučovat jinou podpůrnou léčbu a medikaci. V praxi se ale v kontextu přetíženosti 
lékařů a úsporných opatření může stát (a stává), že pacient odmítající léčbu se již nesetká se 
vstřícnou péčí ani ve chvíli, kdy ji naléhavě potřebuje a žádá (terminální sedace apod.).
Kapitola 2.5.1 je neúplná – všichni zaměstnanci (nejen pacienti s invalidním důchodem), 
dostávají nemocenskou nejdříve 21. kalendářní den nemoci. Této dávce předchází jiné 
finanční zajištění, které autorka neuvádí (náhrada mzdy od zaměstnavatele). 
V části o sociálních službách dle 108/2006 Sb. chybí zmínka o některých dalších vhodných 
službách (např. odlehčovacích službách, telefonické krizové pomoci aj.) a přebývá mylná 
informace o tom, že jsou poskytovány zdarma (nakupují se zpravidla z příspěvku na péči). 
Přínosem kapitoly jsou ale poznámky, které naznačují některá úskalí systému sociálního 
zabezpečení vzhledem k onkologicky nemocným. Za podstatnou považuji poznámku o 
nutnosti včas žádat o příspěvek na péči. V případě infaustní prognózy je třeba žádat ještě 
v neterminálním stádiu, což klade značné nároky na psychiku nemocného a jeho nejbližších 
(přijetí konečnosti života, eliminace milosrdných lží). 
     Kapitoly 3 a 4 nepůsobí dobře vzhledem k celistvosti práce. Text dělá dojem, že původním 
záměrem autorky vůbec nebylo dobrovolnictví. V zásadě jde o volně související téma a je 
zpracováno slušně, ale proč vlastně? Bohatý potenciál autorky (odbornou praxi) bylo možné 
lépe zužitkovat v případových studiích nebo strukturovaných rozhovorech, třeba jen 
ilustrativních. Kapitola o muzikoterapii pak zcela vyčnívá (je příliš obecná, bez aplikací 
do kontextu onkologicky nemocných). Na Pleši se používá – konstatování o uvolnění a 
radosti je ale trochu málo.
     Výzkumné šetření je po stránce metodologické zdařilé. Oceňuji též přehledné grafické 
vyjádření. Poměrně početný vzorek a dělení na dvě skupiny by však zasloužilo další 
výzkumné metody (např. výpočet chí-kvadrátu). Z některých tabulek jsou již na první pohled 
patrné statistické významnosti a korelace. Je ale pravda, že smysl uvedeného šetření zůstává 
otevřenou otázkou, nehledě na to, že chybí patřičné interpretace a diskuse. Téma onkologicky 
nemocných se navíc kamsi vytratilo, což je škoda.

Závěr:
I přes výše uvedené nedostatky pokládám bakalářskou práci Michaely Petrákové za zdařilou. 
Studentka prokázala vynikající orientaci v problematice psychosociální podpory onkologicky 
nemocným, studovala patřičné zdroje a sestavila z nich kvalitní kompilaci (především v první 
půli práce). Text je navíc velice kultivovaný po stránce stylistické i pravopisné. Zvlášť 
oceňuji skvělou volbu tématu.

Navrhovaný stupeň hodnocení:  výborně

Podnět k obhajobě:
Na s. 15 se zabýváte komunikací s pacientem ve fázi agrese. Jistě není řešením „odpovídat na 
agresivní výpady nemocného všechápajícím úsměvem ani výčitkami.“ Co je ale řešením? 
Pokuste se doporučit vhodnou komunikaci.

V Praze dne 31. května 2013                            __________________________--


