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Autorka zjišťovala rozdíly v psychické adaptabilitě zdravých a onkologicky nemocných dětí. 
Z formálního hlediska práce odpovídá požadovaným kritériím - nenalézám gramatické chyby, 

grafická struktura je přehledná, odkazy na literaturu jsou korektní. V práci jsem nenalezl znaky 
nedovoleného přejímání cizích textů. Práce obsahuje 92 stran textu, přílohy dalších 200 stran. 
Literárních odkazů je 49, z toho 15 anglických textů. Výběr literatury je aktuální a obsahově 
relevantní. 

Cílem práce bylo zjistit využitelnost Michalova Projektivního interview při posuzování 
klinické a kontrolní skupiny. Apercepční část PI byla vyhodnocována pomocí škály SCORS. 
Autorka vyšetřila 30 onkologicky nemocných dětí, kontrolní soubor tvořilo 30 dětí zdravých. 
Výzkumný úkol byl adekvátně formulován a v závěru na něj autorka přináší odpověď. 
Diplomová práce je napsána kultivovaným odborným jazykem. 

Teoretická práce je dobře zpracována, autorka čtenáře seznamuje s výzkumy na téma 
psychický stav a jeho změny u onkologicky nemocných dětí. V této oblasti je málo českých 
prací, autorka informace získává i z cizojazyčných zdrojů – přesto by byla vhodná zevrubnější 
sonda do zahraniční literatury . V kapitolách o volbě výzkumného nástroje podává informace 
dostatečně podrobné i pro čtenáře, který v dané problematice není hlouběji orientován.  

Výsledky práce jsou srozumitelně popsány a prezentovány v adekvátních tabulkách. Diskuse 
je zpracována je zpracována dobře, vedle prezentovaných dat jiných autorů se snaží interpretovat 
vlastní výsledky i s náhledem na omezení, které diplomovou práci provázejí.  

K diskusi při obhajobě bych doporučil možné otázky: 
 Jsou dostupné i jiné apercepční metody, vhodné pro danou populaci? 
 Mohla byste s užitkem použít jiný skórovací systém? 
 Jaký vztah má koncept sociální kognice k případným psychickým změnám v rámci 

závažného somatického onemocnění?   
 

 Práce je zpracována výborně a plně odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Diplomandka se dobře vyrovnala s problémy, které tento typ výzkumu přináší . Výsledky 
diplomové práce vedou k odmítnutí některých zavedených klišé v poradenské i terapeutické 
praxi a tak mohou přispět ke kvalitě péče o onkologicky nemocné děti. 
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