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Cílem diplomové práce Bc. Michaely Matuškové je zhodnocení využití dotazníku Strategie 
zvládání stresu (SVF-78) u osob s psychotickou poruchou. Tento cíl je spojený  se zaměřením 
pozornosti na práci se stresem a copingové strategie u osob s psychotickým onemocněním. Zvýšená 
míra zátěže je obecně považována za jeden z rizikových faktorů relapsů psychotického onemocnění. 
Vzhledem k povaze onemocnění a jeho dopadu na život člověka s psychotickou poruchou považuji 
zaměření práce na otázky stresu, zátěže a jejich zvládání za důležité. Můžeme předpokládat, že 
efektivní zvládání zátěžových událostí může napomáhat prevenci relapsu onemocnění. 

Diplomová práce je po formální stránce dělená na teoretickou a empirickou část. Celkově práce 
obsahuje 80 stran, samotný  text práce zabírá 63 stran, dále je na 6 stranách uvedený  seznam 
literatury a 11 stran příloh. Seznam literaury je bohatý (72 titulů), doporučila bych pracovat více s 
primárními než  sekundárními zdroji literatury. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Řazení 
kapitol má v teoretické i empirické části logickou návaznost. Graficky je méně přehledný  seznam 
literatury.

V teoretické části se autorka věnuje zejména tematice stresu a jeho zvládání, diagnostice strategií 
zvládání stresu, především metodě SVF-78 a stretegiím zvládání stresu u osob s psychotickou 
poruchou. Autorka za každou kapitolou nabízí přehledné shrnutí nejdůležitějších informací k 
danému tématu. V podkapitole o Strategiích zvládání stresu u osob s psychotickou poruchou by 
bylo jistě zajímavé podívat se i na další výzkumy v této oblasti, což by umožnilo i jejich následně 
hlubší srovnání v části Diskuse. Podobně se i u popisu dotazníku SVF-78  zamýšlí nad jeho 
možnými kritickými místy. Oceňuji, že autorka se už v teoretické části snaží o  utřídění a kritické 
zhodnocení dosavadních informací v oblasti tematiky stresu a zátěže. 

V empirické části byla hlavním cílem práce analýza vztahu mezi využíváním strategií zvládání 
stresu a kvality života u osob s psychotickou poruchou. Druhým cílem bylo srovnání užívání 
strategií zvládání stresu u osob s psychotickou poruchou a kontrolní skupinou bez psychického 
onemocnění. Výzkumný  projekt byl vzhledem k cílům práce rozdělen do 2 částí. K získání dat 
autorka použila dotazník Strategie zvládání stresu SVF-78 a dotazník zaměřený  na kvalitu života 
WHOQOL-100. Byla použita kvantitativní metodologie. Autorka si stanovila několik spíše 
obecných hypotéz, které pak statisticky ověřovala. Důvod k obecné formulaci hypotéz autorka 
vysvětluje. Kladně hodnotím, že v každé části práce operacionalizovala pojmy, se kterými následně 
v rámci hypotéz pracovala. Výzkumný  soubor v první části výzkumu tvořilo 25 osob s 



diagnostikovanou psychotickou poruchou ve věku 18 - 65 let využívajících služby sociální 
rehabilitace, v době výzkumu bez akutní psychotické symptomatologie. V druhé části výzkumného 
projektu tvořilo výzkumný  soubor 40 osob s psychotickou poruchou aktuálně bez akutní 
psychotické symptomatologie, kontrolní soubor 40 osob bez diagnostikovaného psychického 
onemocnění. Pro zvýšení kvality a možnost následné práce se získanými daty by u obou souborů 
bylo vhodné zajistit větší přesnost dat v otázkách demografických charakteristik a u výzkumného 
souboru v otázce specifikace psychotického onemocnění. V rámci dalšího směru výzkumu v této 
oblasti by bylo zajisté zajímavé podívat se na srovnání v užívání copingových strategií např. dle 
věku nebo pohlaví. Pro větší přehlednost výsledků by byla přínosná jejich detailnější prezentace, 
hlubší a podrobnější shrnutí.   
V diskusi autorka kriticky hodnotí dotazník SVF-78, zamýšlí se nad jeho možnostmi při práci s 
lidmi s psychotickým onemocněním. Krátce, ale s kritickým odstupem hodnotí limity  práce a 
dosažené výsledky a navrhuje další výzkumné možnosti. Za zajímavou považuji úvahu ohledně 
místa sběru dat (služby sociální rehabilitace), která vede k možnosti rozšíření výzkumného souboru 
i mimo osoby využívající těchto služeb a jejich srovnání. 

Bc. Michaela Matušková v diplomové práci prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, 
kriticky zhodnotit dosavadní informace. V empirické části přinesla psychologicky zajímavý 
výzkumný  projekt. Pozornost by si zasloužilo zajištění větší přesnosti demografických 
charakteristik souboru. což by  mohlo nabídnout i další práci s daty. Domnívám se, že diplomová 
práce představuje dobrý základ k dalšímu výzkumu v této oblasti.

Předložená diplomová práce Bc. Michaely Matuškové splňuje požadavky kladené na 
diplomové práce. Doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

V Praze, 27.8.2018       Katarína Loneková


