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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Martiny Svobodové: 

„Kvalita života osob se získaným postižením s důrazem  

na copingové strategie jejich a jejich blízkých“ 
 

Téma předložené rigorózní práce vnímám jako velmi aktuální a potřebné, autorka si 

zvolila za cílovou skupinu jak osoby po úrazu míchy, tak i jejich blízké pečovatele. Autorka 

vychází ze své diplomové práce „ Subjektivní vnímání kvality života u osob po úrazu míchy“, 

kterou obhájila na katedře psychologie FF UK v roce 2016. 

Teoretická část práce je tvořena několika kapitolami, které se týkají kvality života a 

jejího zjišťování obecně a získaného tělesného postižení a jeho typů. Ve dvou posledních 

kapitolách autorka pojednává o kvalitě života osob se získaným tělesným postižením, domácí 

péči a pečujících osobách, které pokládám pro následný výzkum za stěžejní.  

Zpracování této části práce vnímám jako zdařilé, dobře strukturované a volené 

vzhledem k následnému výzkumu. Autorka pracovala a adekvátním rozsahem naší i 

zahraniční literatury, včetně elektronických zdrojů. Autorka text doplňuje i tabulkami a 

pracuje se změnou písma, což pokládám za vstřícné vůči čtenáři. 

Empirická část práce rovněž navazuje na již zmíněný výzkum v rámci diplomní práce. 

Autorka pracovala jak s kvantitativními tak s kvalitativními postupy. Stanovila si rozšiřující 

výzkumné otázky (str. 63). Cíle obou dvou částí (kvantitativní i kvalitativní) jsou dobře 

formulovány, výzkumné soubory, metody sběru dat a jejich zpracování jsou adekvátně 

popsány a doplněny informacemi o okolnostech šetření.  

Výsledky autorka dělí do dvou částí, kvantitativní a kvalitativní. Obě části jsou 

přehledně prezentovány a dle povahy výzkumu doplněny shrnujícími tabulkami či 

autentickými výpověďmi respondentů. Oceňuji dobře zpracovanou kapitolu „Diskuse“, jen 

trochu nerozumím jejímu dělení vzhledem k provedenému výzkumu.  

Otázky a náměty pro obhajobu: 

Zajímalo by mě, zda a případně v čem vnímá autorka hlavní odlišnosti mezi muži a ženami 

v souboru osob se získaným postižením. 

Zda a v čem vnímá potřebu změny v poskytované péči (zejména v rámci oboru psychologie), 

jak pro skupinu osob s postižením, tak o jejich blízké pečující. 

Zda se autorka setkala s podobným výzkumem v zahraničí a případně jaké byly shody či 

odlišnosti v porovnání s předloženým.  

 



Závěrem konstatuji, že předložená rigorózní práce splňuje standardní požadavky 

na rigorózní práce v daném oboru kladené.  

 

Navrhuji hodnocení: prospěla 

 

V Praze dne 8. 10. 2018      Markéta Niederlová 


