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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Martiny Novákové:

„Atribuce, atribuční styly a dimenze internality-externality 
u psychosomaticky nemocných“

     Téma předložené rigorózní práce shodně s autorkou vnímám jako velmi aktuální. Autorka 

se ve své práci zabývá pojetím „psychosomatického onemocnění“, což je v současnosti 

vnímáno nejednotně. Dále se zabývá tématem atribučních stylů v souvislosti s léčbou této 

skupiny pacientů v rámci zdravotní i psychologické praxe. Autorka navazuje na původní práci 

diplomovou (2011) a to zejména upravením a rozpracováním teoretické části práce a dále pak 

realizací nového výzkumu v rámci části empirické.

     Teoretická část práce je z mého pohledu zpracována kvalitně. Autorka v několika 

kapitolách pojednává o základních tématech souvisejících s provedeným výzkumem. Rovněž 

citace našich i zahraničních pramenů, včetně internetových odkazů, je adekvátní. Za 

přínosnou považuji kapitolu „Atribuční styly u psychosomaticky nemocných“, kde se autorka 

zabývá některými koncepty či přístupy ke zjišťování těchto stylů v kontextu zdraví a nemoci, 

včetně příkladů dosavadních provedených studií. 

     Těžiště empirické části je v provedeném kvantitativním výzkumu. Cílem této části práce je

zodpovědět souvislosti v rámci čtyř hypotéz, které si autorka stanovila (str. 52 -53).

Výzkumný projekt, použité metody, zkoumaný soubor, sběr dat a jeho okolnosti jsou náležitě 

popsány a zdůvodněny. Základní charakteristiky obou souborů jsou přehledně uvedeny 

v tabulkách. 

     Výsledky svého výzkumu autorka rozčlenila do několika kapitol, které vcelku logicky 

navazují na předem stanovené hypotézy. Výsledky jsou rovněž uvedeny a popsány přehledně 

a srozumitelně. K této části práce mám několik drobnějších připomínek či dotazů.

- Autorka svůj výzkum postavila na vzorku 50 „psychosomaticky“ nemocných a 49 

„zdravých“ respondentů. Z jakého důvodu autorka dále porovnávala dosažené výsledky 

z hlediska členění podle úrovně vzdělání (např. str. 60, 64, 65…)? 

- Přestože autorka využila prověřených statistických postupů při porovnávání výsledků, přesto 

mi připadá formulace „…hypotéza byla zcela jednoznačně potvrzena“ příliš odvážná, 

vzhledem ke známým omezením a chybám měření (str. 73, 78).

- V rámci shrnutí výsledků výzkumu se pravděpodobně autorce vytratilo „shrnutí“ týkající se 

třetí výzkumné hypotézy (str. 79 – 80).

     Velmi kladně hodnotím zpracování kapitoly „Diskuse“, kde se autorka vrací k jednotlivým 

krokům svého výzkumu na různých úrovních obecnosti (terminologická úskalí, 



charakteristiky výzkumného souboru, vliv různých druhů proměnných atp.). Tato kapitola má 

skutečně „diskusní“ povahu a je zde zohledněna i návaznost na teoretickou část práce. 

V závěru práce autorka uvádí několik námětů pro další zkoumání v této oblasti psychologické 

či „psychosomatické“ praxe a rovněž poukazuje i na praktické využití takových poznatků 

v konkrétní lékařské a psychologické praxi, včetně jejich začlenění do systému zdravotní péče

vůbec.

     Předložená rigorózní práce, dle mého uvážení, splňuje nároky na takovou práci kladené a 

ráda ji doporučuji k obhajobě. 

     V Praze dne 22. října 2013

Markéta Niederlová

  

     




