
Univerzita Karlova v Praze  

Filozofická fakulta - Katedra psychologie  
 

 

                            Posudek na diplomovou práci  
 

Název práce: Kvalita života u pacientů s nesnášenlivostí lepku v České republice 

 

Autorka: Bc. Barbora Hourová  

 

Oponent: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 

                Katedra psychologie FF UK 

 

Příjem potravy neznamená jen příjem a doplnění energie. Jídlo, jedení, jídelní chování má 

řadu psychologických a kulturních aspektů. Týká se to i omezení ve výběru potravin, která, i 

když vycházejí z lékařské indikace, mohou mít některé negativní dopady do psychosociální 

oblasti. Zaměření diplomové práce na kvalitu života osob s nuceným výběrem potravin je 

nepochybně aktuální a v české odborné literatuře jednoznačně málo frekventované téma. 

 

Diplomová práce je rozhodně mimořádně rozsáhlá, 171 stran textu, 10 stran seznamu 

literatury. Obvyklé členění na teoretickou a empirickou část má v teoreticko-literární části 

podobu osmi velkých kapitol – kvalita života, zdraví, ke zdraví vztažená kvalita života, 

somatické onemocnění a jeho průběh, nesnášenlivost lepku, zdravotní problémy často 

přidružené k nesnášenlivosti lepku, kvalita života u pacientů s nesnášenlivostí lepku a 

zlepšování kvality života lidí s nesnášenlivostí lepku.  

 

Zařazení těchto kapitol je sice opodstatněné, ale jejich rozsah (69 stran) je nadměrný. Text je 

v předložené podobě koncipován až příliš široce. Pasáže např. z dějin lékařství se mi jeví jako 

vedlejšími ve vztahu k zaměření práce. V textu je mnoho sekundárních zdrojů, některé zdroje 

se často opakují, resp. jsou téměř výlučnými citacemi v dané kapitole, např. Slováčková 

(2008) v kapitole Vývoj pohledu na zdraví. 

 

Naopak pozitivně lze hodnotit kapitoly o medicínských aspektech nesnášenlivosti lepku a 

podrobné popsání publikovaných zahraničních studií o kvalitě života těchto osob. Tato část 

vychází z původních zdrojů, je stěžejní a v přímé návaznosti na vlastní výzkum.  

 

Empirické šetření bylo zaměřeno na zjišťování kvality života u pacientů s nesnášenlivostí 

lepku. Užitou metodou kvantitativní studie byl dotazník vlastní konstrukce obsahující 63 

položek. Definitivní podobě dotazníku předcházel předvýzkum. Sběr dat probíhal 

prostřednictvím internetových diskusních platforem. Konečný soubor tvořily pouze dospělé 

ženy (81 osob). Výzkum měl mapující charakter. V diplomové práci jsou hypotézy uvedeny 

až při prezentaci výsledků.  

 

Pro čtenáře je matoucí střídání respondentů a respondentek při charakteristice souboru. 

Udávat procenta u 7 mužů je zavádějící (např. 25% mužů je rozvedených). 

Naopak u skupiny žen ve výsledcích by bylo vhodné uvádět nejen procenta, ale i jejich počet. 

Při shrnutí výsledků v kapitole diskuse by bylo přehlednější uvést je v jedné tabulce (místo ve 

větách na stranách 149, 150, 151). 

   



Kapitola diskuse se do určité míry prolíná s rekapitulací výsledků. Přesto tato kapitola patří 

jednoznačně k pozitivům dané diplomové práce. Autorka se na velkém rozsahu podrobně 

vyjadřuje k jednotlivým aspektům svého výzkumu – vzorek, způsob administrace, věk 

respondentek, počet účastníků, samotná metoda a její některé položky, náměty na další 

analýzu. Práce je zakončena doporučením do praxe. 

 

V práci postrádám v příloze užitý dotazník. Autorka se nevyhnula některým překlepům 

Deskartes, Řeckých a Římských lékařů, velká Británie, potognomickými, Heiroth, celikie, 

Zungovi škály, oblasti pokrývali, rodinná vztahy atd. Bibliografie není abecedně řazena.         

 

Diplomová práce vznikala pomalu a obtížně. Konstrukce vlastního dotazníku na kvalitu 

života s cílem postihnout řadu aspektů u specifické populace je nesnadným úkolem. Autorka 

se nemohla inspirovat řadou realizovaných podobných studií na této skupině nemocných 

v ČR. Je na místě ocenit diplomandku za její nasazení a vytrvalost. 

 

 

Závěr: Diplomová práce Bc. Barbory Hourové: „Kvalita života u pacientů 

s nesnášenlivostí lepku v České republice“ splnila nároky kladené na diplomovou práci 

doporučuji ji proto k obhajobě. 
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V Praze dne 22. srpna 2018                                                PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 

 


