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Onemocnění pohybového aparátu a revmatické onemocnění zvlášť patří k typům chorob,
které postihují pacienty v komplexní šíři. Jde o onemocnění chronické, invalidizující,
s výrazně negativními dopady nejen na fyzické schopnosti, ale i na psychický a sociální život
nemocného. Autorka tak zvolila ke zpracování ve své rigorózní práci téma velmi zajímavé a
s ohledem na charakter nemoci i velmi cenné.

Rigorózní práce je rozdělena na dva základní celky - teoretickou a empirickou část.
Teoretická část je pak členěna na 4 větší kapitoly.
První z nich je věnována charakteristice onemocnění revmatoidní artritidy (RA). Autorka zde
stručně popsala základní symptomy, průběh a způsob léčby tohoto onemocnění.
Následující kapitola je zaměřena na charakteristiku možných důsledků, které RA může
v životě nemocného představovat. Autorka se nejprve zaměřila na obecný pohled kvality
života a postupně se propracovala k podrobnějším tématům, které onemocnění v životě
pacientů nejvíce postihuje.
Třetí oddíl práce je pak věnován problematice depresivního syndromu vztaženého
k onemocnění RA.
Závěrečná kapitola teoretické části popisuje biopsychosociálním přístup k hodnocení a léčbě
artritidy.
Empirická část rigorózní práce tvoří mapující výzkum zaměřený na psychické obtíže u lidí
s revmatoidní artritidou. V tomto smyslu autorka defmovala i cíle své práce - "udělat sondu
do života lidí trpících RA v ČR, konkrétně se zaměřením pozornosti na problematiku
depresivních symptomů".
Výzkumný vzorek tvořil vcelku dostatečný počet respondentů (celkem 52) tvořený
příležitostným výběrem, s různou délkou onemocnění. K získání výzkumných dat autorka
použila 3 sebezkušenostních dotazníků - HAQ (dotazník na zhodnocení zdravotního stavu),
BDI-II (Beckova sebeposuzovací škála depresivity pro dospělé) a SF-36 (dotazník kvality
života).
Po celkovém zhodnocení práce musím konstatovat, že teoretická část je zpracována pečlivě,
s odkazem na mnoho zahraničních zdrojů. Výzkumná část pak odpovídá autorčině snaze udělat sondu do této problematiky. Své výsledky autorka zpracovala do přehledových tabulek
a grafů, které napomáhají lepší orientaci v dosažených výsledcích. S ohledem na téma se
autorce navíc povedlo s citem dotknout se tohoto tak závažného problému.
Po přečtení celé práce musím konstatovat, že jí nelze nic
rigorózní práci doporučuji k obhajobě.
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