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Autorka zvolila ke zpracovam ve své diplomové práci aktuální téma, neboť onkologické 
onemocnění patří do skupiny nemocí, které jsou doprovázeny nejen závažnou somatickou, ale 
především psychickou zátěží a ve svém důsledku mohou způsobit řadu životních komplikací. 

Diplomová práce má charakteristické členění na teoretickou a empirickou část v celkovém 
počtu 92 stran. 
Teoretická část práce obsahuje čtyři větší celky. 
Úvodní kapitola je věnována charakteristice a popisu vlastního onemocnění - karcinomu prsu. 
Autorka popisuje podstatu onemocnění, poukazuje na rizikové faktory, prognostická kriteria a 
terapii. Následující část pojednává o psychologických aspektech onkologického onemocnění 
z pohledu vlivu, průběhu i důsledku tohoto onemocnění. Třetí, obsahově nejbohatší kapitola 
je věnována copingovému zvládání - procesu, který může pacientům pomoci zvládnout 
diagnózu zhoubného onemocnění a přispět tak k lepší prognóze resp. celkovému vyléčení. 
Vzhledem k tomu, že voblasti výzkumu coping strategií nepanuje shoda v možnostech 
použití adekvátních výzkumných metod, autorka zařadila do této kapitoly i základní přehled 
nejčastěji využívaných dotazníků. V závěrečné části pak diplomantka popisuje možnosti 
psychosociální intervence u pacientek. 

Empirická část práce je po stavená na mapujícím výzkumu copingových strategií užitých 
v souvislosti se sdělením diagnózy karcinomu prsu ve vzorku 62 pacientek. Autorka se 
pokusila o posouzení vlivu léčby a různých proměnných na preferenci určitých copingových 
strategií a navíc se pokusila o porovnání získaných údajů s výsledky již známých vědeckých 
studií. Výzkumné cíle a hypotézy diplomantka zformulovala do 5 celků. Výsledky pak 
zpracovala v přehledových grafech a tabulkách a okomentovala v závěrečném shrnutí a 
diskusi. 

Při celkovém hodnocení diplomové práce musím konstatovat, že celá teoretická část práce je 
zpracována velmi pečlivě, přehledně a uceleně. Diplomantka prokázala, že se v dané 
problematice orientuje a je schopná pracovat s odborným textem. 
Empirická část je po stavená na výzkumném projektu, ve kterém sice diplomantka nedošla 
k převratným výsledkům - preference určitých copingových strategií přibližně odpovídají 
výsledkům již publikovaných studií, ale sama reflektuje rezervy možného dalšího 
pokračování ve výzkumné práci. 

Celkově musím konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a 
doporučuji ji k obhajobě. 
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