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diplomové práce MUDr. Zuzany Fa-Gnové "Kvalita života" 

Posuzovaná diplomová práce byla předložena v rozsahu 85 stran + 4 str. soupisu 

použité literatury a internetových odkazů a 4 str. příloh, uvádějících kopii použitého 

dotazníku WHOQOL-BREF a charakteristiky souboru respondentů. 

Práce je zaměřena na odborně velmi aktuální téma, otázky kvality života, o kterých 

pojednává nejprve v přehledovém a poměrně rozsáhlém popisu kontextu jejich 

vzniku, mezioborové propojenosti a aktuálního stavu vývoje a v dalších částech 

práce připojuje informace o relevantních metodách diagnostiky kvality života, jejich 

klasifikaci, významných projektech, v nichž byly otázky kvality života zkoumány atd. 

V práci lze identifikovat několik úrovní členění: první z nich představuje kombinace 

obsahového a formálního členění na část A (Kvalita života), část B (Ischemická 

choroba srdeční), část C (Kvalita života u pacientů s ischemickou chorobou srdeční), 

část D (Použitá literatura) a část E (Přílohy). Druhou úroveň členění práce lze 

spatřovat v klasicky pojaté struktuře kapitol: část A obsahuje kromě úvodu kapitolu, 

vymezující pojem kvalita života, kapitolu o kvalitě života vztažené ke zdraví, kapitolu 

o měření kvality života vztažené ke zdraví s klasifikací metod a jejich popisem, část B 

obsahuje celkem 5 dílčích kapitolo podstatě ICHS, jejich symptomech, možnostech 

terapie, pohledu pacientů na příznaky ICHS a hodnocení kvality života kardiaků. Část 

C obsahuje popis výzkumného projektu zaměřeného na studium kvality života u 

souboru 33 pacientů a přehled a rozvor výsledků tohoto šetření včetně vybraných 

souvisejících demografických, behaviorálních a medicínských okolnostLTřetí úroveň 

členění, jež v práci není obsažena explicite, lze spatřovat v možném rozdělení na 

teoretickou (část A + B) a empirickou část (část C). 

Práce je sepsána kvalitně, na velmi dobré odborné úrovni a velmi dobrou češtinou. 

Autorka využívá svých medicínských znalostí a zkušeností a propojuje je velmi 

vhodně se zájmem o psychologickou dimenzi této problematiky, s níž se velmi dobře 

seznámila. 

Autorka vychází z rozsáhlého a relevantního českého i zahraničního literárního 

zázemí a v jednotlivých pasážích práce prokazuje schopnost se získaným 

informacemi samostatně a přiměřeně pracovat. 



V této souvislosti musím uvést pouze jednu obsahovou připomínku: v práci 

postrádám pasáž vztahující se k jedné z významných charakteristik zdraví a jeho 

kvality - lokalizaci kontroly vztažené ke zdraví (health-related locus of control) a 

zmínění alespoň některé z prací pravděpodobně vedoucího představitele tohoto 

výzkumného a aplikačního směru, K. A. Wallstona. 

Práce je celkově dobře zvládnuta, empirická část práce, přestože vychází z dat o 

kvalitě života získaných prostřednictvím dotazníku WHOQOL-BREF u rozsahem 

omezeného souboru respondentů, přináší zajímavé a podnětné výsledky a prokazuje 

funkčnost propojení medicínské a psychologické profese. Důkladná diskuse, 

probírající postupně hlavní související okolnosti empirického šetření na str. 69 - 84 

ukazuje na obezřetnost autorky při formulaci závěrů a snahu o komplexnost 

posouzení získaných výsledků. Domnívám se však, že práci by, zvláště s ohledem 

na již zmíněný omezený rozsah souboru respondentů, prospělo použití rozsáhlejší 

baterie psychologických metod, umožňujících získat informace např. o osobnostních 

charakteristikách respondentů, úrovni jejich psychické odolnosti, sociální opory atd. 

Pohled na kvalitu života respondentů ve vztahu k jejich zdraví by pak byl mnohem 

bohatší. 

Formální připomínka na závěr: R. Veenhoven z Erasmus University v Rotterdamu 

zabývající se studiem štěstí, osobní pohody a kvality života je muž, nikoli žena (str. 

11 dole). 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce MUDr. Zuzany Faťunové splňuje 

požadavky kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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V Praze dne 13. 5. 2007 doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 


