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     Téma diplomové práce považuji za velmi aktuální a potřebné, relevantní ke studovanému    

oboru. 

    Předložená práce čítá 83 stran vlastního textu a je členěna do sedmi hlavních kapitol. 

     V Úvodu sděluje autorka motivaci k výběru tématu a uvádí cíl práce. V první kapitole 

vymezuje základní charakteristiky závažného chronického onemocnění – roztroušené sklerózy, 

dále se přehledně zabývá různými psychosociálními aspekty života s touto chorobou. Konkrétní 

psychosociální specifika života s RS  (např., sdělení diagnózy, přijetí nemoci, vztahy v rodině, 

omezení v důsledku zdravotní stavu, zaměstnání, depresivita, využití svépomocných organizací, 

volnočasové aktivity) sleduje studentka i v rozhovorech s pěti respondenty, které zpracovala 

formou kazuistik. Ve čtvrté kapitole shrnuje využití systému sociálního zabezpečení u osob s RS. 

     V kvantitativním výzkumném šetření, jehož se zúčastnilo 292 pacientů s RS, diplomantka 

zjišťovala tři okruhy psychosociální podpory u pacientů s RS – ze strany rodiny a blízkých, dále 

od svépomocných sdružení a konečně využití systému sociálního zabezpečení. Výzkumné 

šetření má precizní strukturu, studentka přehledně interpretovala a analyzovala odpovědi na 

jednotlivé otázky, systematicky vyhodnotila stanovené hypotézy, připojovala vlastní názory a 

úvahy. Stěžejní informace spolu se zajímavými poznatky z výzkumného šetření předkládá 

v Diskuzi.

     Formální a jazyková úroveň práce jsou výborné, použitá literatura aktuální a rozsáhlá, včetně 

cizojazyčných zdrojů. Studentka se tématu věnovala s velkým zájmem, pracovala samostatně 

a systematicky.

    Předloženou diplomovou práci považuji za velmi zdařilou a přínosnou, což dokládá i zájem 

Nadační Fondu Impuls o výsledky realizovaného šetření.

Otázka k obhajobě:

 Ve výsledcích dotazníkového šetření uvádíte překvapivou skutečnost – tj., že „Sociální 

služby nevyužívá drtivé procento respondentů (89 %)“. Oproti tomu jako velmi četná je 

u pacientů s RS podpora blízkých osob (82 %). Jak si to vysvětlujete a jaké sociální 

služby byste klientům s RS nabídla?

Vymezený cíl práce studentka splnila.

Diplomovou práci hodnotím:               výborně
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