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Posudek vedoucího diplomové práce Lenky Šreibrové:
„Psychosociální aspekty zvládání onkogynekologického onemocnění
(se zaměřením na rakovinu prsu)“
Téma diplomové práce vnímám jako velmi přínosné. Díky současnému rozvoji lékařské
vědy v této oblasti je stále více možností, jak nemocným ženám pomoci. Nicméně mnohdy
v procesu diagnostiky tohoto onemocnění, léčby samotné a výsledku léčení jsou opomíjeny i
psychické fenomény, které ženy trápí podobně jako tělesné obtíže. Vnímám i tu skutečnost, že
právě edukativní, psychologická a psychoterapeutická péče je záležitostí odborníků
nemedicínského vzdělání. Tudíž poznatky toho, co ženám pomáhá ve vyrovnávání se
s diagnózou, léčebným procesem, jeho výsledky (včetně fyzických změn spojených
s onemocněním) a komunikací se zdravotnickým personálem mohou poskytnout důležité
poznatky pro praktickou psychologickou práci s touto skupinou klientek.
Teoretická část práce je tvořena několika kapitolami, které se věnují: povaze onemocnění;
jeho jednotlivým etapám a s nimi spojeným psychologickým nárokům; okolnostem léčby;
vlivu onemocnění na každodenní život pacientek; způsobům psychologického zvládání
závažného onemocnění.
Kapitoly v teoretické části práce jsou dle mého názoru přehledně členěny a zpracovány.
Obsah jednotlivých kapitol je vhodně zvolen vzhledem k výzkumnému cíli práce. Autorka
vycházela z četných literárních a internetových zdrojů (našich i zahraničních), které řádně
cituje. Velmi se cením toho, že autorka při zpracování kapitol spíše medicínského charakteru
na mnoha místech pracuje i s psychologickými souvislostmi v reálném životě pacientek.
Přínosná je kapitola 4., kde autorka poukazuje na široké spektrum životních aspektů, které
mohou mít podstatný vliv na průběh léčby a její výsledek. V rámci této části práce autorka
podává i přehled některých zahraničních výzkumů z posledních let, které se podobným
tématem zabývaly.
Empirická část je svou povahou kvalitativní studie. S ohledem na teoretický základ si
autorka položila 4 výzkumné otázky (str. 4). Charakteristiky výzkumného souboru, použité
metody sběru dat a jejich zpracování jsou náležitě popsány a doplněny informacemi o
průběhu šetření.
Výsledky výzkumu jsou přehledně zpracovány a vztaženy ke stanoveným výzkumným
otázkám. Autorka ve svém výzkumu pracovala s individuálními rozhovory s pacientkami, a
rovněž využila informace z administrovaného Dotazníku životní spokojenosti. Završením
výzkumné části práce je podrobně zpracovaná kazuistická studie. Přepis individuálních
rozhovorů je obsahem příloh. Cením si kvalitně zpracované části „Diskuse“, která je vhodně
strukturovaná k povaze celé práce. Autorka diskutuje otázky týkající se vztahu teoretické a
empirické části práce s ohledem na možná omezení v interpretaci výsledků šetření.
K provedené studii mám jen je drobnou formální připomínku. Výsledky na str. 65 se
vztahují k výzkumné otázce č. 2 (nikoli č. 3). Z hlediska využitého diagnostického nástroje
DŽS by mě zajímal názor autorky na interpretaci skóru „Celkové životní spokojenosti“.
Diplomová práce dle mého hodnocení splnila cíl, který si autorka ve svém výzkumu
zvolila i s ohledem na uvedené nedostatky či omezení takto pojaté studie. Domnívám se, že

touto cestou autorka nabídla prostor nejen pro další výzkum v této oblasti, ale i náměty pro
praktickou psychologickou pomoc této skupině pacientek, včetně jejich blízkých osob.
Předloženou diplomní práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.
Navrhuji hodnocení výborně.
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