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Autorka si zvolila za téma své práce problematiku zvládání stresu u žen-alkoholiček 

se zaměřením na psychodiagnostické možnosti. Sledovala které zvládací mechanismy a 

strategie řešení problémů tyto ženy ve svém životě užívají. Ve své práci použila autorka dvě 

psychodiagnostické metody, jejichž výsledky srovnávala. 

V teoretické části  se  zabývá problematikou stresu a jeho zvládání. Rozlišuje 

psychické obranné mechanismy jako nevědomé strategie zvládání stresu a coping jako 

zvládací strategie, které jsou  převážně vědomé. Dále seznamuje s otázkami abúzu alkoholu u 

žen ve vztahu k problematice stresu. Autorka podrobně seznamuje psychodiagnostickými 

metodami, které použila ve své práci. Dotazník Strategie zvládání stresu SVF 78 pomáhá ke 

zjišťování používaných zvládacích strategií, které si proband uvědomuje. Jako druhou 

metodu použila autorka Tématicko apercepční test. K interpretaci výsledků zvolila skórovací 

systém PPSS-R (Personal Problem Solving System–Revised). Tento systém je užíván v USA 

ke zjišťování strategie řešení mezilidských problémů na méně uvědomované úrovni.

V praktické části autorka srovnává výsledky dvou sledovaných skupin žen –

alkoholiček a žen bez problémů s konzumací alkoholu. Obě skupiny jsou tvořeny patnácti 

probandkami. Skupinu alkoholiček shromáždila na protialkoholním oddělení  Psychiatrické 

léčebny Bohnice, kontrolní skupinu získala z běžné populace. Se všemi ženami vedla řízený 

rozhovor zaměřený na prožívání stresu a pak jim předložila obě psychodiagnostické metody. 

Z výsledků vyplývá, že ženy alkoholičky, podle předpokladu, uvádějí, že  používají 

méně kvalitní zvládací strategie. V sebeposuzovacím dotazníku uváděly alkoholičky převahu 

pasivních, sebeobviňovacích  a rezignačních strategií. Srovnáním výsledků SVF a PPSS-R 

autorka zjistila, že Kontrolní skupina uváděla vyšší použití strategií aktivních a prosociálních. 

Celkově se potvrdil předpoklad, že alkoholičky jsou v používání zvládacích strategií 

méně pružné a častěji užívají pasivní strategie proti kontrolní skupině. Ta však dosahovala 



horších výsledků, než by bylo možné u běžné populace očekávat. Autorka se s tímto 

zjištěním solidně vyrovnává v závěrečné diskusi. 

Teoretická část je vypracována pečlivě, je zaměřena na problematiku alkoholismu a 

stresu. Předkládaná fakta jsou pečlivě dokumentována použitou českou i anglickou 

literaturou. Za výrazný přínos je třeba považovat autorčin překlad skórovacího systému 

PPSS-R. S odstupem doby je zřejmé, že publikování škály v češtině pomohlo k užívání 

tohoto reliabilního a validního nástroje pro interpretaci TAT v českém prostředí. 

Praktická část dokládá autorčinu schopnost pracovat v terénu i její schopnost získaná 

data smysluplně využít. Součástí její práce jsou i přílohy se získanými daty, která mohou být 

užitečná pro další zpracování.

Rigorózní práce je zpřesněna a rozšířena o kvalitně vypracovanou kazuistickou část. 

Autorka při práci na své rigorózní práci spolupracovala se školitelem, adekvátně 

reagovala na jeho podněty a doporučení. Je zřejmé, že zvolené téma nebylo náhodným 

výběrem – to se projevuje i v jejím profesním zaměření.

Jako možné otázky k rigoróznímu řízení doporučuji:

 jak lze využít její zkušenosti z rigorózní práce v profesní činnosti?

 jak práce se závislými pacienty koriguje její pohled na danou problematiku?

 jaké zvládací strategie u závislých pacientů vidí v praxi?

 navrhovala by, při svých nabytých zkušenost, jiné způsoby zjišťování zvládání stresu?

 mohly by mít event. navržené jiné způsoby zjišťování zvládání stresu vyšší ekologickou 

validitu?

Rigorózní  práce je kvalitně zpracovaná a doporučuji ji k obhajobě.
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