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     Vzhledem ke zvyšování výskytu onkologických onemocnění v ČR zvolila studentka aktuální téma. 

     Předložená bakalářská práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol a má 49 stran autorského textu. 

Autorka stručně zmiňuje aktuální statistická data týkající se výskytu onkologických onemocnění v ČR, 

dále popisuje závažnost prožívání situace, v níž se nachází pacient po sdělení diagnózy, v kontextu 

holistického pohledu upozorňuje na potřebnost bio-psycho-sociální a spirituální péče o onkologicky 

nemocné. V kapitole o zdravotně-sociální péči studentka neopomíná ani tak citlivá témata jako je 

právo pacienta na druhý názor a právo na odmítnutí léčby. Předkládá možnosti finančního zabezpečení 

dlouhodobě nemocných a uvádí sociální služby užitečné pro onkologicky nemocné. V další kapitole 

rozpracovává téma dobrovolnictví v podpoře onkologicky nemocných a vzhledem k tomu, že se 

v rámci praxe v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši zúčastnila s pacienty i muzikoterapie, 

popisuje tuto relaxační metodu, která ji zaujala. 

     V dotazníkovém šetření, jehož se účastnilo celkem 158 respondentů, zjišťovala autorka zájem 

studentů vysokých škol o dobrovolnictví mezi onkologicky nemocnými. Dotazník zpracovala 

ve spolupráci s ředitelkou o.s. Amélie a výsledky šetření budou využity pro rozšíření dobrovolnické 

činnosti v této organizaci. Studentka prokázala zájem o zpracované téma, mezi onkologicky 

nemocnými pracovala v průběhu svého SŠ a VŠ studia. 

    Rozsah práce je přiměřený, její struktura je logická, obsahově je text vyvážený. Vzhledem k tomu, 

že téma psychosociálních potřeb onkologicky nemocných je obsahově velmi náročné, jsou v rámci 

bakalářské práce jednotlivá témata spíše jen stručně nastíněna a uvedena v důležitých souvislostech. 

Použitá literatura je četná a aktuální.

     Za přínosné považuji, že výsledky dotazníkového šetření budou využity v praxi.

Připomínky: 

- Ačkoli jsou systematicky zpracovány výsledky výzkumného šetření, ne zcela výstižné 

        a přehledné jsou některé interpretace (např. s. 44…). Větší pečlivost schází především 

        přesnému zformulování získaných výsledků.

Otázka k obhajobě: 

 Popište přehledně náplň práce sociální pracovnice v Institutu Na Pleši.

Cíl práce – popsat psychosociální potřeby onkologických pacientů a ověřit, nakolik jsou studenti

vysokých škol informováni o možnostech dobrovolnické činnosti mezi těmito nemocnými – studentka

splnila. Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci.

Bakalářskou práci hodnotím:        výborně – velmi dobře
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