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     Téma považuji za vysoce aktuální nejen ve vztahu ke studovanému oboru autorky,                           

ale i z hlediska složitosti a náročnosti situace závažně nemocných osob a jejich blízkých. 

     Předložená bakalářská má 31 stran autorského textu a je členěna do osmi hlavních kapitol.

V Úvodu studentka sděluje motivaci pro výběr tématu a formuluje cíle práce. Nejprve 

vymezuje pojmy zdraví a nemoc, dále zmiňuje téma pacienti s rakovinou, následují kapitoly o 

sociálních důsledcích nemoci, psychologických aspektech pomoci pacientům a procesu změn 

psychických funkcí a konečně téma smrti a umírání, včetně taktiky zvládání nemoci. 

Teoretické poznatky doplňuje autorka kazuistickým šetřením. 

Připomínky:

- V Úvodu studentka sděluje, že …pro zdraví a nemoc neexistují definice“ –

nesouhlasím s tímto tvrzením a sama autorka si protiřečí, když v první kapitole

definici zdraví uvádí.

- Za obsahem i rozsahem chudou považuji kpt. 2. Pacienti s rakovinou (1 stránka).

- Kapitoly o psychologických aspektech pomoci pacientům a procesu změn 

psychických funkcí považuji za poněkud chaotické a nevýstižné ve vztahu ke 

zvolenému tématu.

- Nelogicky, bez oddělení navazuje text, který uvádí kazuistiku (s.29). 

- V kpt. 8 studentka zpracovala formou kazuistiky konkrétní příběh onkologického 

onemocnění blízké osoby. Vážím si upřímnosti, s níž autorka toto citlivé téma 

uchopila, nicméně jsou místa, která by zasloužila upřesnění a také pečlivější odborné 

formulace. I když není sdělena konkrétní diagnóza, přece jen by bylo, podle mého 

názoru, pro pravdivost kazuistiky vhodné uvést alespoň věk, kdy nemoc propukla a 

formy onkologické léčby, které nemocný podstoupil. Stejně jako v předchozím textu 

je zde mnoho neodborných a nesrozumitelných formulací, např.: „ v současnosti 

náchylný na pyl a prach“…(s. 31), ., „musel ohledně dané diagnózy studium přerušit“, 

„důležitost hraje čas na nejbližší členy rodiny…“, a mnohé další.

            

     Předložená práce má logickou strukturu i návaznost jednotlivých kapitol. Vcelku zdařilá je 

interpretace šetření (výsledky).

     Použitá literatura je aktuální a dostatečná ve vztahu k zpracovanému tématu, vhodné by 

bylo i užití aktuálních elektronických zdrojů.

     Jazyková stránka práce není dobrá, na každé straně jsou chyby (formulační, stylistické, 

gramatické).



Na zvážení státnicové komisi ponechávám zjištění, že předložený text má malý rozsah (pouze 

31 stran autorského textu od Úvodu po Závěr).

Otázka k obhajobě: 

- Vaše práce má název Psychosociální důsledky nemoci na jedince a rodinu. Vy jste se 

zaměřila na situaci, kdy onemocní mladý člověk v rodině. Charakterizujte 

psychosociální aspekty situace, kdy závažně onemocní člověk ve středním věku 

s různými „závazky“. Co může v rámci poradenství nabídnout sociální pracovník?

Bakalářskou práci hodnotím s přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám a v závislosti                              

na průběhu obhajoby
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