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Autorka ve své práci zpracovává nelehkou a nejednoznačnou problematiku 

neplodnosti a její léčby z hlediska strategií zvládání stresu v průběhu této léčby; přitom 
jednou z podstatných determinant zpracování stresu představuje osobní příčinná orientace. 
Téma samo, s ohledem na stávající demografickou situaci, přitom představuje řadu velmi 
aktuálních současných problémů. 

 
V teoretické části práce vychází autorka z velmi bohatého přehledu literatury. Text se 

zabývá problematikou neplodnosti a jejího vymezení i deskriptivních charakteristik. Je zde 
patrná zjevná autorčina orientovanost i v medicínské problematice a jejích aspektech. 
Přínosná je zde zejména kapitola o příčinách neplodnosti z hlediska psychologie, byť 
psychoanalytické teorie zde mají poněkud výsadní postavení.  

 
Druhou oblast autorčina zájmu představuje stres a jeho zvládání – zejména z pohledu 

souvislostí stresu a výsledků léčby. V problematice zvládání stresu pak do popředí vystupuje 
zejména pojem osobní příčinné orientace. Zde oceňuji zejména hutnou a přehlednou strukturu 
textu i vyvážené náhledy do mimopsychologických aspektů zkoumané problematiky. 

 
Empirická část práce pak logicky vymezuje cíle výzkumu a charakterizuje jeho 

průběh, zkoumané osoby a metody. Výzkumné otázky se zaměřují na strategie zpracování 
stresu, jichž užívají ženy léčené pro neplodnost, na rozložení osobní příčinné orientace 
daných žen a snahu najít vztah mezi dvěma výše jmenovanými okruhy problémů. Autorka po 
půl roce získala data od téměř 90 žen, po doladění kritérií výběru pro výzkum tvořilo 
definitivní soubor 57 probandek. Využila přitom standardizovaných metod (DOPO, SVF 78) i 
anamnestického dotazníku autorského. (Všechny zmíněné metody, včetně kontaktního dopisu 
pro respondentky a výstupů deskriptivní statistiky, jsou řádně doloženy v přílohách práce.) 

 
Vysoce oceňuji velmi kvalitní diskusi v předložené diplomové práci. Autorka zde 

srovnává svá zjištění s poznatky získanými z bohatých literárních zdrojů, jež jsou velmi často 
nejednoznačné. Citlivě diskutuje možné limity a omezení i intervenující proměnné své práce a 
získané poznatky interpretuje s nebývalou metodologickou pokorou a obezřetností. 

 
Uvítala bych, kdyby v ústní diskusi autorka zmínila i možné další směřování svého 

výzkumu; případně zmínila, zda by na základě současných zjištění bylo možno formulovat 
jakási preventivní doporučení či strategie pro sledovanou populaci.  

 
Celkově hodnotím předloženou práci jako precizní a dobře strukturovaný text, v němž 

autorka osvědčila, jak svoji schopnost přehledně pracovat s bohatým literárním aparátem, tak 
i metodologické dovednosti, včetně kritické reflexe získaných výstupů. 

 
Závěrem plně doporučuji, aby se předložená diplomová práce stala předmětem 

obhajoby na katedře psychologie FF UK. Navrhuji hodnocení: výborně. 
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