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"Problematika depresí II pacientů s diabetem mellitlls 
- analýza Beckovy sebeposllzovací škály deprese" 

Autorka si stanovila cíl své diplomové práce - zmapovat problematiku depresí u pacientů 
s diabetem. Pro diagnostickou práci si vybrala Beckovu sebeposuzovací škálu depresivity 
BDI. Vybrané téma se jeví velmi aktuálním, jak v oblasti výzkumné, tak v oblasti klinické 
praxe. 

V teoretické části práce se autorka v několika kapitolách věnuje typům a charakteristikám 
onemocnění diabetes mellitus, jeho psychosociálním aspektům a problematice depresivních 
symptomů u pacientů s tímto onemocněním. 

Kapitoly v teoretické části práce jsou přehledně členěny a rozpracovány. Autorka 
pracovala s rozsáhlým množstvím našich i zahraničních odborných pramenů. V textu 
teoretické části jsou průběžně zmiňovány výsledky množství studií, které byly realizovány 
v posledních letech. Výklad je vhodně doplněn přehledově-shrnujícími tabulkami, které 
z uvedených studií vyplývají. Autorka si zpracováním této části práce vytvořila dobré 
teoreticko-metodologické předpoklady pro provedený výzkum. 

Cílem empirické části práce bylo zmapovat výskyt a míru depresívních příznaků 

přítomných u pacientů s onemocněním diabetes mellitus na základě škály BDI Autorka si 
stanovila několik výchozích hypotéz (str. 66 - 67). Výzkumný soubor respondentů, metoda 
sběru dat a jejich analýza jsou náležitě popsány a doplněny informacemi o průběhu šetření. 
Výsledky výzkumu jsou členěny do několika kapitol, vzhledem k výzkumným záměrům 
práce, ajsou doplněny o některé souvislosti s demografickými údaji výzkumného souboru. 

Tato část práce je rovněž zpracována přehledně a výstižně vzhledem ke stanovenému cíli 
výzkumu. Uvítala jsem zařazení kapitoly "Interpretace výzkumu a diskuse", která dle mého 
soudu přináší většinu odpovědí na otázky, které si klademe při studiu statistických výpočtů 
uvedených v tabulkách a při četbě jejich popisu. 

K této části práce mám jen pár drobnějších dotazů či připomínek: Na str. 76, autorka uvádí, 
že "pro snadnější vyhodnocování BDI v závislosti na věku byly vytvořeny 3 věkové 
kategorie ... ". Zajímalo by mě, zda tyto kategorie byly vytvořeny na základě možností 
manuálu samotného dotazníku BDI nebo na základě klinické zkušenosti autorky s pacienty, 
příp. probandy. 

V rámci zmiňované kapitoly "Interpretace výzkumu a diskuse" trochu postrádám 
zhodnocení omezení výzkumného projektu ,jako takového". Je pochopitelné, že výsledky 
výzkumu mohou být zkresleny mnoha faktory, které autorka uvádí v následující kapitole 
"Shrnutí". Zajímalo by mě, které z uvedených proměnných pokládá autorka za důležité 
z hlediska rozšíření dalšího výzkumu depresivní problematiky u pacientů s diabetem. 

Vlastní studie, dle mého názoru, byla koncipována na požadované teoretické a 
metodologické úrovni. Cením si autorčina pečlivého přístupu ke zvolené práci a její snaze 
propojit získané poznatky s praxí. Na uvedená zjištění, podnětné náměty i postřehy je možno 
dále navazovat. Způsob, jakým autorka o své práci referuje je přehledný, srozumitelný a čtivý. 
Předloženou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
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