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Posudek diplomové práce MUDr. Jitky Štěpánkové: "Coping strategie pacientek 
s diagnózou karcinomu prsu" 

Posuzovaná diplomová práce se týká strategií vyrovnavam se se závažnou diagnózou 
onkologického onemocnění. Tématu velmi aktuálního, medicinsky, psychologicky a 
v neposlední řadě s výrazným dopadem do oblasti intervence. 

Diplomová práce je přiměřená svým rozsahem, má 96 stran textu (dále seznam literatury a 
dvě přílohy). 

V podstatně delší teoretické části práce (poměr stránek cca 64:32) se autorka ve třech 

oddílech věnuje nejprve stručně problematice karcinomu prsu z pohledu medicíny a dále 
psychologickým aspektům onkologického onemocnění. Nejobsáhlejší oddíl se týká tématu 
copingu: jeho vymezení, historii, některým koncepcím, ovlivňujícím faktorům, cílům a 
účinnosti copingu, jeho klasifikaci, metodám měření a dále cop ing strategiím u pacientů s 
onkologickým onemocněním a speciálně s karcinomem prsu. Sledovaná témata jsou 
relevantní vzhledem k zaměření diplomové práce. 

Empirická část má charakter mapujícího výzkumu. Cílem diplomové práce je sledování 
volby coping strategií u pacientek se sdělenou diagnózou karcinomu prsu. Soubor 62 žen 
nebyl vyšetřen diplomandkou, ale dotazník WCQ (Ways of Coping Questionnaire) zadávali 
ošetřující lékaři. Sledovaný soubor je velmi nehomogenní (věk 35-83 let, různý věk v době 
diagnózy, různá doba od sdělení diagnózy 1 měsíc až 13 let, různá terapie).Výzkumná část je 
nápadně stručná, necelých 32 stran (včetně všech 15 tabulek a 7 grafů). Výsledná data jsou 
diplomandkou v práci jen velice okrajově diskutována. 

Po přečtení empirické části práce mám k výzkumnému projektu, jeho realizaci a závěrečné 
diskusi několik připomínek a otázek. 

• Celá empirická část je velmi stručná, včetně popisu projektu. 

• Soubor žen je výrazně nehomogenní. 

• Velmi volně je nakládáno s pojmy výzkumná otázka a hypotéza (na straně 62 a dále). 

• Užití pouze jednoho dotazníku (aještě zahraničního) má své limity. 

• Diskuse je mimořádně stručná, pouze 2,5 strany. Postrádám psychologickou úvahu nad 
získanými daty a možnými interferujícími vlivy. 

• V práci není reflektován způsob sběru dat (ošetřující lékař v ambulanci). 

Přes zjevnou snahu autorky o dosažení odpovídající formální úpravy (včetně přehledných 
grafů a tabulek) se v textu vyskytují některé překlepy (sabeovládání, před biospií, perceived 
kontrol atd). Chybí citace Heim (str.38), grafu (str.41), kompletní citace Livneh atd. Bylo by 
vhodné sjednotit velká, resp. malá písmena v názvu zahraničních publikací. 

Za klad posuzované diplomové práce považuji již samotné její téma. V teoretické části se 
autorce podařilo soustředit se na relevantní oblasti vzhledem k zaměření empirické části své 
práce. Tato část práce je logicky koncipována a napsána s přehledem. Přesto by stálo za 
zvážení zmínit i další psychologické faktory, např. výskyt deprese, úzkosti ve vztahu 
k copingu. Empirická část však "zůstala ve stínu" teoretické části. 



Přes uvedené připomínky, otázky a výhrady posuzovaná práce MUDr. Jitky Štěpánkové 
"Coping strategie pacientek s diagnózou karcinomu prsu" splnila nároky kladené na 
diplomovou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

V Praze dne 10. září 2006 
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PhDr.Tamadi Hrachovinóvá,CSc. 


