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PŘÍNOSNOST tématu, kterým se autorka ve své diplomové práci zabývala, lze spatřovat 
především ve výzkumném zkoumáni psychologických aspektů chronické pooperační bolesti u 
kardiochirurgických pacientů v několika časových úsecích, od předoperační hospitalizace až 
do jednoho roku po zákroku. 
 
CÍLEM předložené práce je dle autorky shrnutí dosavadních poznatků a současně výzkumné 
šetření o vzájemném působení psychosociálních, behaviorálních a algických faktorů specificky 
v oblasti kardiochirurgie, u kardiochirurgických pacientů.  
 
PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 75 stran textu, 21 stran literárních 
odkazů. Práce je rozdělena do sedm základních přehledových kapitol, které jsou doplněny 
souhrnem. 
 
V TEORETICKÉ ČÁSTI autorka vymezuje a definuje základní pojmy a problémové okruhy, na 
které zaměřuje svůj výzkum v praktické části práce. Nejprve se věnuje charakteristice 
chronické pooperační bolesti. V druhé kapitole vymezuje mechanizmy chronické pooperační 
bolesti. Třetí kapitola poskytuje přehled psychologických implikací chronické pooperační 
bolesti. Čtvrtá kapitola představuje vliv psychologických faktorů v transformaci akutní 
pooperační bolesti v chronickou pooperační bolest. Pátá kapitola zprostředkovává poznatky o 
rizikových psychologických faktorech a prediktorech v rozvoji chronické pooperační bolesti u 
kardiochirurgických pacientů. Šestá kapitola nabízí orientaci v protektivních psychologických 
faktorech snižujících riziko rozvoje chronické pooperační bolesti. Poslední, sedmá kapitola 
představuje psychologický management chronické bolesti po chirurgickém zákroku.  
 
V EMPIRICKÉ ČÁSTI autorka standardním způsobem představuje výzkumný problém, cíle 



výzkumu, hypotézy a výzkumné otázky, použité metody a popis výzkumného souboru a 
metodologii sběru dat. Zde by byla možná vhodnější formulace ve formě nulové hypotézy. 
Poté analyzuje výsledky použitých metod a empirických nálezů. 
 
Výsledná data jsou prezentována přehledně ve formě tabulek a grafů. 
 
Výsledková část je podrobným souhrnem, který je opatřen odpověďmi na stanovené 
hypotézy. Dle výsledků vyplývá, že mezi skupinou pacientů, u kterých v průběhu jednoho roku 
po operaci došlo k rozvoji chronické pooperační bolesti a skupinou pacientů, u kterých k 
rozvoji chronické bolesti nedošlo byly nalezeny statisticky signifikantní rozdíly v afektivních 
proměnných i ve stylu dospělé vazby. Taktéž bylo zjištěno, že žádnou z těchto proměnných 
nelze využít k predikci rozvoje chronické pooperační bolesti u této skupiny pacientů.  
 
V diskusní části jsou výsledky interpretovány a zároveň jsou kriticky popsány limity předložené 
práce a návrhy modifikace výzkumu. 
 
Otázky pro obhajobu: 
• Jaké výzvy stojí podle autorky před klinickými psychology a psychoterapeuty, aby téma 

chronické bolesti po chirurgickém zákroku stála též v centru pozornosti léčebných 
standardů? 

• Jaké další diagnostické metody by byly vhodné pro psychologické sledování 
kardiochirurgických pacientů? 

 
CELKOVĚ lze říci, že autorka předložila velmi kvalitní práci s přehlednou teoretickou částí, která 
dokládá výbornou orientaci v popisované psychologické problematice. Autorka dokáže 
formulovat výzkumné cíle a strukturovat je do jednotlivých hypotéz, poradila si s empirickým 
ověřením hypotéz, včetně statistického zpracování a interpretace získaných dat. V diskusní 
části kriticky hodnotí limity práce a výhledy pro další výzkum v dané oblasti. 
 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji hodnocení výborně. 
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