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     Téma diplomové práce vnímám jako velmi aktuální. Díky současnému intenzivnímu 

rozvoji lékařské vědy v této oblasti je umožněno stále většímu procentu párů mít vlastního 

potomka. Ačkoli medicínský přístup se jeví jako zásadní, stále častěji se k otázkám 

„neplodnosti“ a její léčby obrací pozornost psychologů. To dokládá nejen množství 

výzkumných studií a publikací, ale také řada existujících i vznikajících center a internetových 

stránek zaměřených na tuto problematiku.  

     Jádro teoretické části práce tvoří dvě velké kapitoly. V první z nich autorka vymezuje 

„neplodnost“ jako pojem i stav, zabývá se příčinami neplodnosti a způsoby (i možnostmi) její 

léčby. V druhé se věnuje pojetí „stresu a jeho zvládání“, zejména v jeho souvislosti 

s neplodností. Autorka pracovala s rozsáhlým množstvím našich i zahraničních publikací, 

včetně internetových odkazů. 

     Kapitoly v teoretické části práce jsou přehledně členěny a zpracovány. Témata 

jednotlivých kapitol jsou dle mého názoru vhodně zvoleny vzhledem k výzkumnému cíli 

práce. Autorka na základě použité literatury a četných výzkumů poukazuje na souvislost 

stresu a neplodnosti, včetně její léčby (str. 24, 30…). Osobní příčinná orientace je zmíněna 

v závěrečných kapitolách této části práce. Autorka ji vnímá jako důležitou determinantu při 

zpracování stresu, což také dokládá několika studiemi. V závěru obou hlavních kapitol 

autorka shrnuje základní informace a snaží se vystihnout podstatné úvahy pro svůj výzkum. 

     Cílem empirické části práce bylo zachytit způsoby zpracování stresu a rozložení příčinné 

orientace u žen podstupujících léčbu neplodnosti. Autorka si stanovila tři základní výzkumné 

otázky (str. 52). Charakteristika výzkumného souboru a metody sběru dat jsou náležitě 

popsány, včetně přehledných tabulek, a doplněny informacemi o průběhu šetření. Autorka 

využila tři zdroje informací: Inventář SVF 78, Dotazník osobní příčinné orientace a 

anamnestický dotazník vlastní konstrukce.   

     Výsledky jsou přehledně zpracovány a vztaženy k původním výzkumným otázkám. Za 

přínosnou považuji kapitolu 6.3, kde autorka uvádí souvislosti mezi strategiemi zpracování 

stresu a osobní příčinnou orientací, včetně vlastních komentářů. Všechny použité metody jsou 

uvedeny v přílohách. 

     Za velmi přínosnou považuji kapitolu „Diskuse“. Autorka se snažila vystihnout omezení 

své práce na různých úrovních obecnosti, a rovněž ve všech základních částech svého 



výzkumu. Zabývá se také užitými metodami z pohledu jejich praktické využitelnosti i 

psychometrických ukazatelů. Výsledky své práce porovnává s již provedenými studiemi 

našich i zahraničních autorů. Uvádí podnětné náměty pro vylepšení výzkumného designu své 

práce, jakož i vhodná doporučení pro psychologickou praxi v péči o tuto populaci žen. 

Autorka neopomíjí ani skutečnost, že neplodnost a její léčba je také záležitostí partnerského 

vztahu a důležité momenty v tomto ohledu lze spatřovat i v sociálním a ekonomickém ohledu. 

V různých fázích své práce autorka také zvažovala etickou rovinu takto postaveného 

výzkumu, zejména tam, kde se jednalo o konkrétní (a mnohdy intimní) dotazy v rámci 

anamnestického dotazníku. 

      Závěrem nutno říci, že za předloženým výzkumem stojí množství náročné práce. Ačkoli 

vnímám jeho četná omezení , zejména v ohledu reprezentativnosti, domnívám se, že tato 

studie přináší cenné náměty pro další zkoumání či praktickou psychologickou práci s touto 

skupinou klientů. 

 

     

Předloženou diplomní práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajob ě. 

Navrhuji hodnocení výborně.    
   

 

V Praze dne 16. ledna 2012 
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