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Posudek vedoucího práce 

 

 

Hned zpočátku chci říci, že výběr tématu je velmi aktuální a do budoucna 

prakticky slibný. Již v pěkné partii Úvodu autor kombinuje vlastní 

(srozumitelné) důvody výběru tématu s názory odborník z oblasti 

psychosomatických vazeb. 

 

Vlastní text autor odvíjí od tématu imunity, která je právě v oblasti 

psychosomatiky stále častěji dávána do souvislosti s faktory psychiky. Vlastním 

jádrem celého předkládaného projektu je koncept možných souvislostí obrácení 

imunitní obrany proti vlastnímu organismu (a konkrétně ve výsledné podobě 

onemocnění roztroušenou sklerózou – RS) s psychologickým zpracováváním 

agresivních tendencí na úrovni jejich projekce do připraveného materiálu 

(konkrétně nově upraveného testu R. Rosenzweiga, PFT (C – W). 

 

Teoretická část práce to vše srozumitelně otevírá. Chválím autora, že se 

nenechal vlákat do zbytečně širokého výkladu biologické podstaty imunitního 

systému a autoimunity. Stíralo by to primárně psychologické zaměření práce. I 

když, pochopitelně, se autor nemohl vyhnout výzkumům a podstatě RS, včetně 

předpokládaných a diskutovaných psychologických souvislostí. Probírána jsou 

také témata agrese, autoagrese, copingové strategie apod. Opět oceňuji, že autor 

neztrácí ze zřetele základní směřování práce a zbytečně výklad nedrobí.  

 

V kapitole o měření agrese se přidržuje projektivní linie. Poznamenávám, že by 

snad stálo za zmínku, že agresivitu (tedy jako osobnostní rys) je možné přímo, či 

nepřímo měřit i jinak (dotazníky apod.). I když, po pravdě, zde zvolený 

projektivní přístup, a konkrétně metoda PFT (C-W) je dobře zvolený a v textu 

přiměřeně vysvětlený.  

 

Výzkumná část je otevřena stanovením pěti hypotéz. Tady bych ale očekával 

důkladnější zdůvodnění výběru hypotéz. Výborně by se k tomu hodil materiál 

posbíraný s osobními rozhovory s lékaři věnujícími se léčbě RS (viz kapitola 

7.2) plus event. odkazy na nálezy v literatuře procházené již v části teoretické. 

Takto je málo jasné, proč je zde pracováno s proměnnou pohlaví a věku (anebo 

jsem to přehlédl?). A snad by bylo lépe poukázat na srovnávání s normativní 

(nikoliv „normální“) populací (přesněji řečeno vzorkem) sestavenou a 

zpracovanou do podoby norem Davidem Čápem.  

 

Vlastní zpracování výsledků je formulováno pečlivě, graficky povedeně. Autor 

postupně prochází ověřování jednotlivých hypotéz a dokládá vše podrobnými 



tabulkami. Zde jen chci dodat, že při statickém zpracování se zamítá, anebo 

přijímá hypotéza nulová a „osud“ alternativní hypotézy se odvíjí od toho až ve 

druhém kroku.  

 

Posledními kapitolami jsou Diskuse a Závěr a aplikace výsledků. Výsledky jsou 

zajímavé a svým způsobem odporují (snad zdánlivě) logickým očekáváním. 

Autoagresivita a intropunitivita jako tendence v teorii PFT se v nasbíraných 

datech pacientů ukázaly jako protichůdné, resp. (opatrněji řečeno) 

nesouvisejících. To by jistě stálo za další a hlubší analýzu. Už v tuto chvíli tím 

mohla být diskuse obohacená a rozšířená. 

 

Dílčí poznámky k textu: 

Na s. 14-15 mně není jasné vysvětlení souvislosti tzv. zrcadlových neuronů 

s imunitním systémem. Jejich vztah k empatii je bezesporu v literatuře široce 

diskutován. 

Autor mohl (měl) použít novější, revidovaná vydání některých citovaných 

publikací. Konkrétně místo Svoboda (2010) raději Svoboda (ed.), Humpolíček 

& Šnorek (2013), místo Šípek (2000) raději Najbrtová, Šípek (eds.), Loneková 

& Čáp (2014). Odkazy na ROR by bylo vhodnější brát z konkrétně zaměřených 

zdrojů (například z Lečbycha aj.) a ne právě ze Svobodovy starší učebnice 

(2010). Kromě toho je na s. 61 uveden odkaz Svoboda (1999), což bude patrně 

omyl, protože v seznamu literatury tento zdroj není. 

Mrzí mě také hned celá řada opomenutých odkazů u přímých citací (viz 

například s. 16,18,19,20,43,44,47). 

Nicméně, téma je podle mého mínění natolik slibné, že (po úpravách) by stálo 

za to je rozvíjet a v nějaké podobě i publikovat jako časopisecký text apod.  

 

Závěr posudku: 

Autor předložil práci vyhovující požadavkům kladeným na práce diplomové a já 

ji doporučuji k obhajobě. Jako hodnocení této podoby textu navrhuji: velmi 

dobře 

 

Praha, 9.5. 2019                                              Jiří Šípek 

 

 

 

 
 


