
Posudek diplomové práce Magdalény Kolínové:“ Životní spokojenost u somaticky 
nemocných“

Diplomová práce pojednává o obezitě – onemocnění, jehož multifaktoriální etiologie, 
narůstající prevalence, zdravotní dopady i interdisciplinární charakter a nesnadná (z hlediska 
dlouhodobého efektu) léčba představuje závažný problém současnosti.  

Diplomová práce je přiměřeného rozsahu (90 stran), 9 stran literatury a přílohy, ve kterých je 
popsán intervenční program pro obě skupiny. Uvedeny jsou zde i užité dotazníky. Práce je 
tradičně rozdělena, ale výrazně převažuje teoretická část (56 stran) nad empirickou, která 
tvoří pouze jednu třetinu. 

Teoretická část je členěna do tří velkých oddílů: kvalita života, obezita a psychologické 
souvislosti obezity. Název diplomové práce je podstatně širší než její náplň. Bylo by vhodné 
se v teoretické části méně zaměřit na obecnou rovinu a různá pojetí konceptu kvality života a 
více se soustředit na kvalitu života a životní spokojenost somaticky nemocných. 

Analogicky to platí i pro kapitolu o obezitě. I zde zůstává autorka na obecné rovině, teprve po 
10 stranách dostávají prostor psychologické souvislosti  obezity. V rámci této kapitoly je 
nápadná diskrepance zejména v minimálním rozsahu (1 strana), který je věnován kvalitě 
života obézních osob. Toto téma by však mělo být ústřední kapitolou vzhledem k zaměření 
empirické části. Postrádám zejména přehled výzkumů sledujících kvalitu života u osob 
s nadváhou a obezitou a prezentaci výsledků studií, ve kterých bylo užito jiné či podobné 
intervence. Některé pasáže příliš „nezapadají“ do daných kapitol, např. na straně 48-49  popis 
„umění ustoupit“ převzaté spíše z populárně psané publikace v kontextu kapitoly Tělesné 
sebepojetí a obezita. 

Empirická část je tvořena dvěma studiemi, které mají společné pouze to, že respondentkami 
jsou výlučně ženy s nadváhou či obezitou, která se účastní různých intervenčních programů 
s cílem redukce hmotnosti. Byly vyšetřeny dotazníkovými bateriemi, které se jen zčásti 
překrývají. Počet respondentek je poměrně nízký (24 ve studii A a 17 ve studii B). Uvádění 
procent není příliš vhodné (např. šest osob je 35%). Spojení do jednoho souboru není možné 
vzhledem k rozdílnosti intervence i její délce. Nabízí se otázka, zda uvedení dvou odlišných 
skupin žen s odlišnými intervenčními programy je na místě. Patrně by práci prospělo zvýšení 
počtu respondentek s jediným programem. Skupiny se odlišovaly i ve věku (vit tabulka 5 a 12 
a následné grafy).   

Empirická část tvoří pouze třetinu práce. Není zde uveden cíl celého výzkumného šetření, 
ihned je popsána studie A. Výsledky dotazníku IWQOL –Lite jsou u studie A uvedeny po 
jednotlivých škálách, ale nikoli celkový skór. U studie B je tomu přesně naopak. Jak souvisí 
tvrzení na straně 71 „i po roce dochází k udržení dosažené změny a případně k jejímu dalšímu 
zlepšení“ s daty z tabulky č. 10, kde je průměr 54,43 (vstupní hodnota) – 40,22 (po 20 
týdnech) a 44,24 (po roce).

Kapitola diskuse pro obě studie na 4,5 strany a je příliš stručná. Diplomandka v ní spíše 
rekapituluje výsledky, než aby se nad nimi zamýšlela. Např. že se obě skupiny odlišují 
v subjektivně vnímané kvalitě života na počátku intervence (měřeno dotazníkem OWLQOL). 
Není jasné, proč byly užity dva, resp. tři (ve studii A) dotazníky kvality života. Tvrzení, že při 
větším počtu respondentek by již bylo dosaženo statisticky významné změny vlastní účinnosti 
(měřeno dotazníkem GSE) je spekulativní. 

Grafická úprava je přiměřená, práce obsahuje 17 tabulek a řadu přehledných barevných grafů, 
seznam zkratek i internetových zdrojů. Některé výrazy lze označit za neobvyklé vzhledem 



k diplomové práci, např. výsledky jsou určitým zklamáním (s.83), výsledky lze považovat za 
velmi slibné ev. se jeví podezřelé ( s.85).   

Závěr:  Přes uvedené připomínky a výhrady doporučuji diplomovou práci Magdalény 
Kolínové:“ Životní spokojenost u somaticky nemocných“ k obhajobě.

Návrh klasifikace: velmi dobře

V Praze dne 31. srpna 2014                                                 PhDr.Tamara Hrachovinová, CSc.




