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Lenka Misarová se v diplomové práci zaměřila na tematiku chronické bolesti a copingových 

mechanismů, které lidem chronickou nemocí trpícím pomáhají v jejím zvládání. Autorka si tak k 

napsání diplomové práce zvolila téma pro psychologii neustále aktuální a důležité pro praktickou 

psychologickou práci s klienty trpícími chronickou bolestí. 

Diplomová práce je přiměřeného rozsahu, obsahuje 104 stran včetně přílohy a seznamu literatury. Je 

rozdělena na část teoretickou a empirickou. 

V teoretické části se autorka věnuje tématu chronické bolesti a copingových mechanismů. Nejdříve se 

věnuje tematice bolesti, popisuje její fysiologické mechanismy, přináší historický pohled na teorie 

zabývající se bolestí, následně vymezuje a definuje chronickou bolest a změny, které jí doprovázejí a 

zaměřuje se na psychologické aspekty bolesti. Podrobněji se zabývá tématem copingových 

mechanismů, a to především ve spojitosti s chronickou bolestí, emočním prožíváním bolesti, změnám 

chování, jako i sociálním aspektům spojených s chronickou bolestí. V této části přináší řadu výsledků 

zahraničních studií. Teoretická část je zpracována čtivě a přehledně. Citační práce je kvalitní. Autorka 

k zpracování tématu použila přes 100 zdrojů české a zahraniční  literatury i poměrně nového data.  

V empirické části si autorka kladla za cíl zmapovat strategie, které lidé s chronickou bolestí používají 

k překonání bolestivých stavů a jaké další faktory se podílejí na schopnosti zvládat náročné životní 

změny a situace, kdy se bolesti stupňují. Tento cíl se pokusila naplnit pomocí kvalitativního 

výzkumného šetření. Autorka provedla individuální hloubkové polostrukturované rozhovory, které 

následně analyzovala dle metody zakotvené teorie. Výzkumný soubor tvořilo na základě stanovených 

kritérií 10 osob trpících chronickými bolestmi pohybového systému v rozmezí věku 43 - 67 let, z toho 

byli 2 muži. Nižší zastoupení mužské populace autorka v práci dostatečně zdůvodňuje. Na začátku  

části o výsledcích přehledně uvádí seznam kategorií, ke kterým analýzou dospěla a následně je 

podrobněji popisuje a doplňuje citacemi. V závěru práce pak autorka ještě přináší 3 kazuistiky, na 

kterých demonstruje různé typy copingu spolu s vymezením a popsáním jejich charakteristických 

znaků.   

V diskusi autorka prokázala schopnost kriticky nahlédnout na provedení a výsledky výzkumného 

šetření. V této části autorka přehledně přináší výsledky realizované studie a pečlivě je srovnává 

s výsledky jiných výzkumů. 

Autorka v diplomové práci prokázala schopnost pracovat s teoretickými informacemi, provézt 

kvalitativní výzkumné šetření a jeho výsledky kriticky porovnat s jinými výzkumy.  

 

Diplomová práce Lenky Misarové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji 

k obhajobě. Navrhuji klasifikovat výborně.  

      PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. 



 

 

 

 


