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Zaměření diplomové práce nikoli tradičně na psychopatologický obraz psychotické poruchy, 

ale na stres a způsoby jeho zvládání nemocnými s touto diagnózou je třeba ocenit. 

 

Práce svými 63 stranami textu nepatří k těm rozsáhlejším. K textu je připojen seznam 

literatury (6 stran), seznam obrázků a tabulek a 9 příloh. Práce je členěna obvyklým 

způsobem na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je výrazně rozsáhlejší (40 stran) a 

obsahuje kapitoly věnované stresu, zvládání stresu a stresorů, diagnostice strategií zvládání 

stresu a psychotické poruše. Každá kapitola se dále tematicky člení.  

 

V diplomové práci lze zaznamenat snahu u zvládnutí konceptu stresu jako složité, komplexní 

i kontroverzní oblasti. Přesto by práci prospělo více původních a novějších (a méně 

sekundárních zdrojů) i hlubší teoretičtější uchopení. Podobně i při prezentaci dotazníku SVF-

78, kde postrádám uvedení výsledků a citace jiných studií, nejen z manuálu Testcentra. Více 

prostoru (než jen 2 strany) a více literárních zdrojů by si zejména zasloužila kapitola Strategie 

zvládání stresu u osob s psychotickou poruchou, neboť by to měla být stěžejní část teoretické 

části diplomové práce. 

 

Cílem empirické části byla analýza vztahu mezi užíváním určitých strategií zvládání stresu a 

kvality života u osob s psychotickou poruchou. Bylo vyšetřeno v první části 25 osob 

s psychotickou poruchou, ve druhé části 40 osob a 40 osob bez psychiatrické diagnózy. 

Užitými metodami byl dotazník SVF-78 a WHOQOL – 100. Metody, postup sběru dat i 

výsledky jsou v práci uvedeny. 

 

Diskuse je na 3 stranách, stručná, má charakter spíše shrnutí práce (včetně teoretické části). 

Autorka v ní prakticky nekomparuje svoje výsledky s jinými studiemi  (kromě opakovaně 

zmiňované práce Phillipse a kol. a Praško et al.).  

  

K posuzované práci mám následující poznámky, připomínky a otázky.  

Formulace hypotéz je „příliš kumulativní“, což se projevilo při prezentaci výsledků, které 

musela autorka rozčlenit (viz strany 48, 49, 50). 

Vzorek je velmi heterogenní nejen ve věku, ale i patrně v dalších zásadních proměnných, 

které nebyly pod kontrolou. 

Výsledky nebyly rozlišeny dle pohlaví.  

Sloučení dat bez ohledu na pohlaví není v práci diskutováno.   

Vyplňování 178 položek je náročné (nejen) pro tuto skupinu nemocných.  



Konstrukce kontrolní skupiny vyvolává některé otázky.  

Kontrolní skupina – bylo by patrně vhodnější označení srovnávací skupina. 

Proč byla zvolena 100 položková verze dotazníku kvality života?  

Korelovala některá škála z SVF 78 s celkovou kvalitou života?  

 

Grafická úprava je adekvátní. V seznamu literatury jsem nenalezla některé autory uvedené 

v textu (např. Bryce, 2001, Balcar, Trnka a Kuška 2011, Rendall & Sederer, 2000, Gallwey 

2010 resp. s dalšími autory v seznamu 2012).  

 

Diplomandka v práci podrobně charakterizuje metodu SVF 78 a otevřeně upozorňuje na její 

slabá místa. Nevyhýbá se zde ani kritickému zhodnocení uvedené metody, což hodnotím 

kladně. Ocenit lze také samotné zaměření diplomové práce na zvládání stresu u této skupiny 

nemocných, které by mohlo mít přesah do oblasti poradenství a edukace osob s psychotickou 

poruchou.  

 

Navzdory uvedeným připomínkám, lze u posuzované diplomové práce konstatovat splnění 

diplomového úkolu.  

  

Závěr: Diplomová práce Bc. Michaely Matuškové: Využití dotazníku Strategie zvládání 

stresu (SVF 78) u osob s psychotickou poruchou“ splnila nároky kladené na diplomovou 

práci a doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: velmi dobře 

 

 

V Praze dne 13. srpna 2018                                       PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 

 

 
 


