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Autor předkládá nesmírně zajímavou a svým zaměřením i velmi aktuální diplomovou 

práci. Hledání vztahu mezi autoimunitním onemocněním a osobnostními charakteristikami 

pacienta s využitím projektivní psychodiagnostické metody je výzvou na pomezí medicíny 

a psychologie. Práce má klasické členění na část teoretickou a empirickou. 

V teoretické části se autor nejprve věnuje tématu imunity, dále roztroušené skleróze 

mozkomíšní a konceptu agrese a agresivity.  Tyto tři kapitoly jsou zpracovány na adekvátní 

odborné úrovni, s dostatkem zdrojů a v odpovídající šíři a hloubce záběru. Oproti tomu 

kapitola o metodách měření agresivity působí nevyváženě. O vyjmenovaných metodách není 

uvedeno příliš mnoho informací, např. o ROR jsou uvedeny dva odstavce, kde druhý 

popisuje, jak tabule vypadají. Zde se nabízí otázka, zda metody jmenovat a jít po povrchu či 

se tomuto vyhnout a přejít rovnou k metodě, která byla využita i výzkumně. Tou metodou 

je PFT. Autor zde stručně a přehledně popisuje hlavní charakteristiky této metody a v závěru 

teoretické části ještě osvětluje své úvahy ohledně výzkumného záměru. 

  

Teoretickou část autor zpracovala logicky, systematicky a čtivě. Místy je ale text 

kontaminován chybným uváděním přímých citací (např. str. 16, 18, 19, 34). Zdroje jsou 

pojaty od historických po recentní a je zde zastoupeno velké množství zahraniční literatury. 

U některých publikací by ale bylo vhodné zvolit novější vydání (např. Svoboda, 2010, Šípek, 

2000). 

 

Cílem empirické části bylo ověření hypotéz týkajících se vztahu mezi pacienty 

s autoimunitním onemocněním a jejich skóry v PFT (C-W). Autor definoval celkem pět 

hypotéz, popsal výběr vzorku, administraci a vyhodnocení testu PFT (C-W). Autor 

srozumitelně a přehledně popisuje výsledky statistického zpracování u každé hypotézy. 

Opakovaně se ale dopouští nepřesnosti, pokud píše o normální populaci a má na mysli 

standardizační vzorek pro české normy. Poněkud zde chybí stručné shrnutí výsledků a jejich 

širší komentář v diskusi. Zde se nabízí otázka, jak autor chápe to, že, stručně řečeno, RS 

pacienti mají více introagresivních odpovědí, ale méně intropunitivních než běžná populace. 

Empirickou část hodnotím jako přehlednou a srozumitelnou. 



Diplomovou práci celkově hodnotím jako zdařilou, dobře strukturovanou, čtivou a na 

adekvátní odborné úrovni. Určitě by po drobných úpravách zasloužila otisknutí v podobě 

článku a zejména rozšíření směrem k dalšímu výzkumu. Zde se nabízí celá škála možností, 

pokud by se podařilo identifikovat přesnější souvislost mezi psychickým laděním a 

autoimunitním onemocněním. Práci vnímám jako nosnou, bohužel je ale kontaminována 

drobnými nedostatky. 

Diplomová práce Marina Šilhy splňuje nároky kladené na diplomové práce. 

Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

 

V Praze dne 20.5.2019          

PhDr. David Čáp, Ph.D. 


