
Posudek vedoucí diplomové práce Bc. Karolíny Klasové Projektivní interview u 

onkologicky nemocných dětí. Katedra psychologie, PedF UK, Praha, 2015. 

 
Předkládanou diplomovou práci tvoří text o 95 stranách, bez příloh, včetně seznamu 

literatury. Práce je empirická, členěna je na část teoretickou a na část výzkumnou. Seznam 

použitých zdrojů obsahuje jak české, tak cizojazyčné odkazy, jejich výběr je relevantní 

k tématu práce, citace v textu vyhovují mezinárodním normám. Grafická úprava práce je 

místy méně přehledná, chybí jasné oddělení teoretické a praktické části, zřejmé je, že 

studentka při psaní práce měla obtíže dodržet její požadovaný rozsah. V textu se také 

vyskytují překlepy.   

Téma zpracované v diplomové práci je aktuální, autorka se zabývá psychosociálními 

aspekty onkologického onemocnění u dětí a zároveň toto téma propojuje s psychologickou 

diagnostikou. Výzkumné použití Projektivního interview a škály SCORS (Social Cognition  - 

Object Relation Scale) je ojedinělé.  

V teoretické části práce se studentka věnuje problematice nádorových onemocnění u 

dětí, popisuje vývojové období adolescence a stručně představuje projektivní metody. 

Teoretická část práce je výrazně kratší, než je část empirická. Použitý jazyk odpovídá vcelku 

vědeckému žánru práce, na několika místech však autorka používá hovorové výrazy.  

Výzkumným cílem diplomové práce bylo zjistit, zda existují rozdíly v psychosociální 

oblasti u dětí s onkologickým onemocněním a u dětí bez zkušenosti s chronickou a závažnou 

nemocí.  Tento cíl byl konkretizován ve výzkumných otázkách. Studentka si jako další cíl 

vytýčila nastínění norem Projektivního interview, k tomuto cíli se však v závěrech svého 

zkoumání již nevztahuje.  

Autorka ve své studii použila kvantitativní i kvalitativní třídění a zpracování dat, 

výzkumná metodologie byla zvolena adekvátně k cíli výzkumu. Velmi oceňuji to, že 

studentka pracovala v náročném terénu především při získávání dat od onkologicky 

nemocných dětí. Při zpracovávání empirické části práce se naučila administrovat 

psychologickou diagnostickou metodu Projektivní interview a osvojila si skórování 

narativního materiálu škálou SCORS.   

Výsledky výzkumu jsou přehledně prezentovány pomocí tabulek, diskuze je pak 

limitovaná malým počtem podobně zaměřených výzkumů, s nimiž by autorka mohla svá 

zjištění porovnávat. Studentka reflektuje i omezení vlastní studie, uvažuje nad možnostmi 

dalšího zkoumání v této oblasti. 



Jako doplnění diskuse při obhajobě práce navrhuji, aby se studentka vyjádřila k otázce 

norem Projektivního interview (vztaženo k provedenému výzkumu v diplomové práci) a aby 

výsledky svého výzkumu interpretovala ve vztahu k fázím procesu vyrovnávání se s vážným 

onemocněním.  

 
Bc. Karolína Klasová při zpracovávání diplomové práce osvědčila dovednosti spojené 

s realizací výzkumu a prokázala schopnost interpretovat získaná data na požadované úrovni, 

proto její diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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