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Diplomová práce se věnuje zkoumání dvou diagnostických nástrojů, konkrétně 

sebeposuzovacího dotazníku LPFS-BF 2.0 a strukturovaného rozhovoru STiP 5.1 dle 

modelu poruch osobnosti v Diagnosticko-statistickém manuálu V. Cílem práce je 

porovnání spolehlivosti měření funkčních schopností u obou metod a zároveň jejich 

schopnost rozlišovat mezi klinickou a neklinickou populací. 

 

Práce je členěna na část teoretickou, empirickou a diskusi. V teoretické části se 

studentka věnuje vymezení pojmů osobnosti a její psychopatologie, 3 klasifikačním 

systémům poruch osobnosti (MKN-10, MKN-11 a DSM-5) a diagnostickým metodám 

LPFS-BF 2.0 a STiP 5.1, které jsou v práci zkoumány. Teoretická (i empirická) část 

psána velmi čtivě, kvalitně zpracována, s literaturou nakládáno dle citačních pravidel. 

Studentka zařazuje informace relevantní k dané problematice a je znatelné, že je 

s okruhem svých zkoumaných témat velmi dobře seznámena a rozumí jim dostatečně 

do hloubky, takže je schopna diferencovat mezi jednotlivými informacemi.  

 

Výzkum je zaměřen na zkoumání měření funkčních schopností u poruch osobností, což 

je oblast, která není jednak dostatečně prozkoumána, ale zároveň v praxi nabývá 

v kontextu navyšujícího se podílu prozkoumávání žádostí o invalidní důchody u poruch 

osobností výrazné priority. Studentka pracuje s vymezením poruch osobnosti, které 

akcentuje právě narušené funkční schopnosti jako jádro dysfunkčních osobnostních 

funkcí, které je možno měřit. V práci je dobře vymezen a odlišen kategoriální a 

dimenzionální typ klasifikace psychiatrických chorob a jejich význam právě v odlišný 

způsob zacházení s poruchami v rámci diagnostického (a následně léčebného) procesu. 



Velmi přínosné je, že diplomantka pracuje s novým modelem poruch osobnosti dle 

DSM-5, podle kterého je konstruován model MKN-11, jenž vejde v platnost 

v následujícím roce a bude měnit způsoby uvažování a klasifikace při psychologické i 

psychiatrické diagnostice. Svou prací tak studentka postupně vytváří prostředí 

umožňující plynulejší přechod na novou klasifikaci.  

 

Empirická část je vedena kvantitativně, což je naprosto adekvátní zvolenému cíli práce. 

Studentka si zvolila dvě výzkumné otázky, které jsou obě podpořeny aktuálními 

výzkumnými zjištěními. Práci jistě velmi pomohlo, že vznikala jako součást výzkumu, 

které probíhal pod grantovým projektem Národního ústavu duševního zdraví 

v Klecanech. Empirická část proto velmi kvalitní, je znatelná i dobrá příprava samotné 

realizace výzkumu. Velmi chválím za dvoufázový proces zařazování respondentů do 

výzkumných skupin, což zvyšuje validitu celého projektu.  

 

Výsledky výzkumu jsou velmi inspirující a ukazují, že obě metody mají vysoký potenciál 

využitelnosti při posuzování míry aptability u poruch osobnosti.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakým dalším způsobem by bylo možné v psychologické diagnostice využít 

metody, které jste zkoumala? 

2. Jaké další možnosti při zkoumání funkčních schopností a úrovně aptability 

přicházejí do úvahy? 

3. Který aspekt ze zjištěných výsledků svého výzkumu považujete za nejzajímavější 

či nejpřínosnější? 

 

Závěr: práce je po obsahové i formální stránce velmi kvalitně zpracovaná a dosahuje 

vysoké úrovně kvality. Zvolené téma významně aktuální s přesahem k obohacení běžně 



užívaných diagnostických metod v psychologické praxi. Doporučuji výsledky práce 

publikovat či navázat dalším zkoumáním, např. v rámci rigorózní či disertační práce. 

 

V Praze dne 10. 5. 2021 

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. 


