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Posudek oponenta

Téma předložené diplomové práce je nepochybně velmi aktuální, neboť osteoporóza, postihující především
ženskou část populace, je onemocněním, jehož frekvence výskytu má trvale stoupající tendenci.
Diplomantku zaujaly dva úhly pohledu - co lidé o této chorobě vědí a na jaké úrovni může být v rámci její
terapie léková compliance.
Úvodní (rešeršní) část, v níž autorka seznamuje s výsledky několika studií, publikovaných v letech 19992005, má ryze informativní charakter. S tvrzením, že dotazník je nejvhodnější metodou ke zjišťování obou
výše zmíněných aspektů, lze souhlasit jen z poloviny - v případě compliance, představující stále značný
metodologický problém, totiž neplatí. V této souvislosti bych proto rozhodně uvítal kromě zjednodušeného
údaje ze slovníku a odkazu na jinou diplomovou práci (s.5 a 14) přesnější vymezení a také alespoň nástin
více možných příčin non-compliance (věřím, že se jej dozvím při obhajobě).
Interpretaci výsledků realizovaného projektu v části označené jako praktická pokládám za vcelku přiměřenou,
jejich následnou diskusi však podstatně méně - výsledky studií uvedených

již v rešeršní části nejsou

podloženy stejným metodickým postupem jaký zvolila diplomantka, lišily se i sledované soubory. Vcelku
optimistické vyznění závěru o relativně vysoké míře znalostí našich žen o osteoporóze má tedy význam
pouze ve vztahu k naší populaci, tzn. nelze jej jednoznačně srovnávat s těmi, které byly získány jinde. Léková
non-compliance, zredukovaná pouze na vynechání dávek v důsledku zapomenutí či obtíží, nebyla
přesvědčivě prokázána a to, že některé pacientky nechtěly na příslušné otázky odpovědět, nemusí mít
s compliance žádnou spojitost (srv. se s.56). Zároveň z pozice psychologa musím odmítnout autorčino
vyjádření o jakési mentální nezpůsobilosti 13% žen, které se nakonec výzkumu nezúčastnily.
Navzdory uvedeným výhradám soudím, že posuzovaná práce odpovídá stanoveným požadavkům
(vč.rozsahu a formální úpravy).
Diplomovou práci Markéty Čejkové doporučuji k obhajobě.
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