
Posudek diplomové práce Moniky Povrazníkové „Zisťovanie diabetes distres 

syndrómu u českých pacientov s diagnózou diabetes mellitus“ 

 

Odborná literatura o psychosociálních aspektech diabetu je velmi bohatá, Koncept diabetes 

distres syndromu však nemá dlouhou výzkumnou tradici a v české literatuře prakticky 

zastoupen není. Z těchto důvodů diplomandka mohla vycházet pouze ze zahraničních zdrojů. 

Diplomová práce v rozsahu 56 stran textu je rozdělena obvyklým způsobem na teoretickou a 

empirickou část. Dále je zde seznam literatury, seznam grafů, tabulek, zkratek a příloh. 

Teoreticko-literární přehled je velmi dobře strukturovaný. Autorka představuje danou 

problematiku v pěti kapitolách. První se týká onemocnění diabetem melitus (DM). Všechny 

následující kapitoly jsou již věnovány ve shodě se zaměřením diplomové práce konceptu 

diabetes distres syndromu a to následujícím způsobem: metody jeho měření, charakteristika 

na základě výsledků zahraničních studií (stabilita v čase, emoční zátěž, nároky režimu, dopad 

diabetu do pracovní oblasti atd.). Poslední pátá kapitola této části na příkladech uvádí možné 

intervence jak snížit diabetický distres, resp. dopad diabetu na život pacientů. 

Empirická část je navázána na konkrétní šetření, které bylo realizováno během skupinového 

edukačního kurzu, který probíhal v zdravotnických zařízeních v 9 městech ČR. Struktura i 

zaměření kurzu jsou v práci uvedeny. Výzkum má kvantitativní charakter. Soubor tvoří 66 

pacientů s DM 2.typu, kteří byli osloveni zapojenými diabetology a praktickými lékaři k 

účasti. V souboru bylo 34 mužů a 32 žen, průměrný věk 62 let. Cílem bylo zjistit u 

participantů kurzu ev. změnu diabetického distresu a kompenzace diabetu. Sledované 

parametry byly zjišťovány 3x – na počátku kurzu, po jeho skončení a s odstupem 6 měsíců. 

Soubor, jeho charakteristiky, hypotézy a užitá metoda (Škála diabetického distresu DDS) jsou 

v práci adekvátně popsány. Zjištěná data jsou podrobně uvedena, včetně tabulek a grafů. Byla 

provedena i položková analýza.  

Kapitola diskuse je podrobná a především obsahově kvalitní. I zde jsou citovány zahraniční 

studie a jejich výsledky v komparaci s daty empirického šetření v rámci diplomové práce.    

Na práci velmi kladně hodnotím teoreticko-literární přehled, ve kterém diplomandka 

vycházela z velkého množství aktuálních zahraničních zdrojů.  Cituje zde pozoruhodný počet 

studií týkajících se konceptu diabetického distresu a jeho možných souvislostí jak 

s fyziologickými faktory (např. typ DM, kompenzace DM, komplikace), tak 

s psychosociálními (způsoby zvládání zátěže, odlišení od deprese) a demografickými (např. 

pohlaví, věk).   

Při zpracování empirických dat se diplomandka musela vypořádat s reálnými obtížemi, které 

provázely sběr dat realizovaný zdravotníky na mnoha pracovištích Důsledkem byl nižší počet 

vyplněných dotazníků především po skončení kurzu, nekompletní odpovědi atd.  

Práce a její výsledky jsou nesporně přínosné – nová metoda, realizace v klinické praxi, 

položková analýza. Lze jen souhlasit s autorkou, že „účelem diplomové práce je přinést český 



příspěvek k problematice diabetického distresu a navrhnout postupy pro jeho další studie 

v našich končinách“. 

Grafická forma je adekvátní, ev. překlepy nemohu posoudit (text je ve slovenštině). Seznam 

citovaných zdrojů čítá 9 stran téměř výlučně zahraničních a aktuálních.    

   

Diplomová práce Moniky Povrazníkové „Zisťovanie diabetes distres syndrómu u 

českých pacientov s diagnózou diabetes mellitus“ splňuje nároky kladené na diplomovou 

práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Návrh hodnocení: výborně 

 

V Praze dne 21. srpna 2020                                          PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 

 

 

 


