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Autorka se ve své práci věnuje velmi zajímavému a kontroverznímu tématu, kterým celostní přístup
v medicíně bezesporu je. Nutno zmínit, že téma i výzkumný cíl autorka zvolila zcela samostatně a
značnou samostatnost projevovala během celého procesu psaní, byť svědomitě a pravidelně se mnou
tuto práci konzultovala . Moje role byla tedy spíše průvodcovská.
Celá práce se vyznačuje vysokou kvalitou jak po formální, tak i obsahové stránce. Autorka správně
cituje i parafrázuje, nechybí seznam použitých zkratek ani slovník lékařských pojmů; v práci se
nevyskytují stylistické ani gramatické chyby. Práce má část teoretickou a empirickou. Jako celek je
dobře strukturovaná, jednotlivé oddíly mají myšlenkovou návaznost i opodstatnění. Jednotící linkou
teoretické části je vzájemná provázanost fyzické, psychické i sociální stránky člověka, která hraje
důležitou roli jak při vzniku onemocnění, tak i při jeho léčbě. Autorka prokázala, že je schopná
pracovat s relevantní a aktuální odbornou literaturou, hojně jsou zastoupeny i zahraniční zdroje.
Cílem empirické části je zjistit, jak čeští onkologové reflektují komplementární a alternativní medicínu
v onkologii v návaznosti na vlastní zkušenosti. Pro zodpovězení výzkumných otázek je vhodně zvolena
kvalitativní strategie. Volba této strategie je náležitě odůvodněna. Jako technika sběru dat je zvolen
polostrukturovaný rozhovor, jehož podoba se opírá o poznatky z teoretické části a která umožnila
maximální výtěžnost rozhovorů. Popis výběru osob do výzkumného vzorku by mohl být doplněn
informací, zda autorka kontaktovala opravdu všechny lékaře odpovídající nastaveným kritériím a
pokud ne, jaká omezení z toho mohou vyplývat. Analýzou autorka dospěla k celkem 7 kategoriím,
data v nich jsou přehledným způsobem prezentována a adekvátně ilustrována citacemi z rozhovorů.
Za kvalitně zpracovanou považuji kapitolu Diskuze, v níž autorka svá zjištění komparuje s poznatky
z odborné literatury i již proběhlých výzkumů. Také zde nalezneme reflexi limitů autorčina bádání i
implikace pro navazující studie.
Práci považuji za velmi zdařilou a nemám k ní vážnější připomínky. Doporučuji ji k obhajobě a
navrhuji hodnocení výborně.
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