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„Životní spokojenost u somaticky nemocných“

     Téma předložené diplomové práce je poměrně široké, nicméně v pojetí autorky je 
pozornost zaměřena především na problematiku obezity ve vztahu ke kvalitě života a dalším 
vybraným psychologickým souvislostem.       

     V teoretické části práce autorka zpracovala pojem „kvality života“; dále se věnovala 
problematice „obezity“; v poslední kapitole autorka hledá možné psychologické souvislosti 
obezity (z hlediska příčin obezity i její léčby).

     Kapitoly teoretické části práce jsou vcelku logicky vzhledem k výzkumnému cíli 
uspořádány a členěny. Autorka pracovala s rozsáhlým množstvím našich i zahraničních 
pramenů. Přestože vnímám autorčinu snahu o pečlivé zpracování této části, musím 
konstatovat, že z mého pohledu jsou kapitoly místy zpracovány na příliš obecné úrovni. 
Očekávala bych, že autorka spíše podrobněji rozpracuje právě téma psychologických 
souvislostí obezity, a to zejména ve vztahu ke kvalitě života. Domnívám se, že právě zde by 
mělo být dáno více prostoru např. KBT, která je nedílnou součástí právě práce se skupinami 
v rámci STOBu. Rovněž přehled aktuálních výzkumných studií, které se k vybranému tématu 
vztahují, by mohl být bohatší. 
     
     Jádro empirické části tvoří dvě studie. V první studii (A) pracovala autorka s poskytnutými 
daty již realizovaného šetření, v druhé studii (B) autorka sama šetření realizovala. Zpracování 
obou studií má stejnou strukturu. Výzkumný projekt, užité metody a zkoumaný vzorek jsou 
náležitě popsány a doplněny informacemi o podmínkách sběru dat. 

K této části práce mám následující připomínky:

Cíl práce – autorka sice na str. 66 a 78 uvádí výzkumné hypotézy, nicméně postrádám 
alespoň stručné pojednání v úvodu této kapitoly, kde autorka přiblíží zkoumané souvislosti, 
případně vymezí zkoumané proměnné.

Velikost a popis vzorku – spolu s autorkou vnímám omezení dané velikostí 
zkoumaných souborů vzhledem ke způsobu zpracování dat. Rovněž reprezentace vztahu 
zkoumaných proměnných by zasluhovala rozsáhlejší výzkum (i v rámci jiné skupiny či 
pracoviště). Z mého pohledu autorka věnovala příliš prostoru kapitolám, kde popisuje 
zkoumané soubory (např. na úkor diskuse o získaných výsledcích a hledáním 
psychologických souvislostí). Autorka se poměrně podrobně věnuje i demografickým 
charakteristikám zkoumaných osob. Bylo původním záměrem tyto informace ve výzkumu 
také zpracovávat či vztáhnout ke zjištěným výsledkům?

Formální hledisko – Domnívám se, že autorka na některých místech v rámci obou 
výzkumů mohla více odkazovat na svůj předešlý text, čímž by předešla dojmu, že se na 
několika místech opakuje. Doporučila bych barevně zpřehlednit tabulky s výsledky (str. 
63,76). Např. barevně vyznačit ty respondenty, kde došlo ke změně, případně změnit pořadí 
respondentů atp. Některé formulace týkající se výsledků výzkumu bych formulovala opatrněji 
(str. 81 „…pomocí Wilcoxonova testu zjištěn jednoznačný vliv intervence…“).



     V rámci kapitoly diskuse se autorka věnuje výsledkům svého šetření a zamýšlí se nad 
jejich možným omezením. Z mého pohledu by mohla být rovněž obsáhlejší i ve smyslu 
začlenění získaných výsledků do širších psychologických souvislostí. Závěrem prosím 
autorku, aby shrnula, v čem vnímá přínos své práce.

     Předložená diplomová práce i přes uvedené připomínky splnila nároky na takovou práci 
kladené a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení dobře.
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