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Jedná se o opakované odevzdání práce po jejím přepracování, proto se v posudku zaměřuji 

pouze na slabá místa, než na pozitiva. 

 

PŘÍNOSNOST tématu, kterým se autorka ve své diplomové práci zabývala, lze spatřovat ve 

výběru tématu, které by mohlo být velice užitečné pro pacienty s depresí.   

CÍLEM předložené práce bylo dle slov autorky identifikovat a popsat specifika užívání 

copingových strategií (SVF-78) u lidí s depresivním onemocněním ve srovnání se skupinou 

neklinické populace. Cíl byl rozdělen do 2 podcílů: 1.zjištění specifik v užívání copingových 

strategií u lidí léčících pro depresivní onemocnění na lůžkovém oddělení. 2.zjištění korelace 

mezi mírou symptomů deprese (BDI-II) a copingovými strategiemi (SVF-78)  u lidí s 

depresivním onemocněním. Formulace cílů  vede k redukci tématu v hypotézách, ale bazálně 

vede k očekávaným odpovědím (i přes možnosti využití presentované statistické části jsou 

hypotézy omezeny jen na vybrané strategie mezi klinickou populací a zdravou kontrolou, 

korelační část je zaměřena jen na jednu vybranou strategii a pouze u klinické populace).    

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 84 stran textu bez seznamu literatury, 

plus přílohy. Seznam literatury je rozšířený o zahraniční literaturu, čítá 16 stran, práce je 

přehledně rozdělena do teoretických a empiricky zaměřených kapitol, opatřených 

samostatným úvodem a závěrem. Práce obsahuje opakující se za sebou jdoucí citace (např. 

str. 27)  pro jejich četnost dále již nevypisuji, a řadu překlepů (str. 66 - F2.2 a F33). 

 V TEORETICKÉ ČÁSTI, která je rozdělená do 3 kapitol, se autorka nejprve v první 

kapitole na 21 stranách soustřeďuje na pojmy deprese, její dělení, etiologii, léčbu, ačkoliv 

v empirické práci tyto pojmy nijak neuplatní, tato kapitola mohla být úspornější, v druhé 

kapitole na 10 stranách pojednává o stresu, v třetí v první části obecně o copingových 

strategiích v druhé části o copingových strategicích u onemocnění deprese. Do práce sice 

přidala zahraniční zdroje, ale stále se vyskytuje stejný problém opakující se totožné 

české/zahraniční zdroje.  

V EMPIRICKÉ ČÁSTI se autorka pokouší standardním způsobem představit výzkumný 

problém, cíle výzkumu a sadu hypotéz, výzkumné metody a popis sběru dat. Hypotézy 1-5 se 

týkají rozdílů pouze ve vybraných  subškálách  dotazníku SVF-78 a hypotéza 6 je korelací 

SVF-78 a BDI-II u klinické populace. Poté již charakterizuje výzkumný soubor (klinický a 

kontrolní, získaný na základě online aplikace)  a přechází k výsledkům empirických zjištění. 

Inklusivní kritéria se neměnila: deprese bez komorbidit v době psychiatrické hospitalizace, 

zdravou skupinu ohraničila exlusivním kritériem (kromě jiných proměnných), limitem skóru 

v BDI-II.V této druhé verzi DP od minulého odevzdání se snažila dovyšetřit více mužů,  

popisná statistika je nyní bez koláčových grafů, ale zobrazena opět v grafech, vhodnější je vše 

dát do jedné přehledné tabulky. Hypotézy jsou zaměřeny na porovnání klinického a 

kontrolního souboru ve škále negativních copingových strategií, pozitivních copingových 

strategií, ve  škále strategie únikové tendence, škále strategie rezignace, škále strategie pozitivní 

sebeinstrukce, ačkoliv je škál je 13a dalo by se s nimi pracovat. Poslední hypotéza chce zjistit, zda 



„existuje pozitivní korelace mezi mírou depresivních symptomů získaných v BDI-II a užíváním 

negativních copingových strategií v SVF-78 u depresivních lidí“. 

Výsledky v první části empirické části jsou presentovány nejasně. Tabulky neodpovídají 

číslům v textu např. tabulka 1 v textu je tabulkou 2 atd., V deskriptivní tabulce 2 není jasné 

z popisu, že se jedná o HS. V dalším odstavci hodnotí studentka výkony ve škálách podle 

norem, se kterými však nepracovala. Uvažování by mělo být zde vedeno spíš ke směřování na 

komparaci výsledků proti výzkumnému zdravému souboru podle tabulky 3, která ukazuje po 

korekci rozdíly ve větší části škál, ovšem ty nejsou interpretovány, pouze vybrané dle 

hypotéz, což je škoda. Před výzkumným cílem 1 je najednou graf popisné statistiky BDI-II, 

vhodnější by byly průměry a SD v jedné popisné tabulce. Poté teprve přechází k jednotlivým 

hypotézám a jejich znázornění v grafech. Při zjišťování vztahu BDI-II a SVF-78 se zaměřila 

pouze u klinické populace na jednu škálu negativních strategií, proč? (tabulka 12). V minulé 

verzi práce byly zajímavé výsledky ohledně korelace BDI-II a SVF-78. Zcela chybí 

komparace metod ve zdravé skupině, jak to platí tam? Studentka nepracovala dále s mírou 

deprese v kategoriích BDI-II, která by obohatila její zkoumání. Empirická práce je 

prezentována sice lépe než minule, ale stále s jistými limity.   

DISKUSNÍ ČÁST studentka znovu opakuje výzkumné otázky, cíle, hypotézy a jejich 

výsledky, tento formát nesplňuje atributy diskuse. Pouze v závěru porovnává opakovaně 

výsledky se  studií Holubová a  Praško (2017a; b).  

CELKOVĚ je třeba říci, že autorka předložila práci s vylepšenou teoretickou částí, ale 

s jistými limity zbytečného popisu deprese, ačkoliv v empirické části tyto informace nejsou 

nijak využité, formulace hypotéz limitně neprokazuje znalost dvou dg. metod v klinickém 

prostředí,  neporadila si dobře s empirickým ověřením hypotéz, včetně statistické interpretace, 

diskuse je omezená na souhrn výsledků, nemá atributy diskuse. 

 

Předloženou práci hodnotím dobře a doporučuji i přes připomínky k obhajobě   

V Praze 14.1.2019 

 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. 


