
Posudek na rigorózní práci Mgr. Lenky Frömlové „Vnímání kvality života, 

sebehodnocení, nezdolnosti a sociální opory adolescentů a mladých 

dospělých s idiopatickou skoliózou páteře“

   Téma práce je stále velmi aktuální, přestože psychologickému studiu kvality života 

a souvisejících proměnných je věnováno systematické výzkumné úsilí již nejméně 30

let a první práce, věnované tomuto tématu vznikly již mnohem dříve (podrobněji viz 

dále). Předložená práce zapadá do stále sílícího proudu empirických výzkumů kvality 

života ve vztahu ke zdraví (Health Related Quality of Life) s konkrétním zaměřením 

na jednotlivé diagnózy, vyvolávající změny v kvalitě života těchto osob.

   Posuzovaná práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretickou část 

práce tvoří celkem 7 hlavních kapitol, bohatě vnitřně členěných na četné podkapitoly. 

Po úvodu je další, druhá kapitola práce věnována tématu „skolióza“, od vymezení a 

přehledu klasifikací skoliózy přes možnosti léčby skoliózy a související psychologické 

obtíže až k popisu souvislostí skoliózy v adolescenci a dospělosti. Třetí kapitola je 

orientována na charakteristiku adolescence a mladé dospělosti a čtvrtá kapitola se 

zabývá kvalitou života, vymezením tohoto pojmu a přehledem jeho definic, 

charakteristikami hlavních přístupů ke studiu kvality života a popisuje též hlavní 

dimenze kvality života a všímá si rovněž specifických charakteristik kvality života  

adolescentů, mladých dospělých a skoliotiků. Pátá kapitola je věnována otázkám 

sebehodnocení, šestá problematice psychické odolnosti (zde nazvané jako 

“nezdolnost“) a sedmá kapitola se zabývá sociální oporou. Za touto poslední 

kapitolou teoretické části práce následuje shrnutí teoretické části práce, označené 

jako osmá kapitola.

   Empirická část práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, První z nich, celkově 

devátá obsahuje formulaci cílů výzkumu a hypotéz. Desátá kapitola podává přehled 

použitých metod, jedenáctá kapitola představuje průběh sběru dat, charakteristiku 

výzkumného souboru a proceduru zpracování dat. Dvanáctá kapitola předkládá 

interpretaci výsledků a je spojena s diskusí (ta však bohužel netvoři samostatnou 

podkapitolu, ale prostupuje celou kapitolou) a poslední, třináctá kapitola přináší závěr 

práce. 



   Rigorózní práce byla předložena k posouzení a obhajobě v rozsahu 133 str. textu, 

na nějž navazuje soupis použité literatury v rozsahu 10 str. a seznam obrázků a 

tabulek. Práce je sepsána přehledně a srozumitelně, dobrou češtinou a převážně na 

velmi dobré odborné úrovni. Vychází ze širokého literárního zázemí domácího i 

zahraničního původu, kombinujícího periodické i neperiodické zdroje. Škoda, že 

v práci s literaturou se objevují četné chyby (viz dále).  Výzkumná část práce přináší 

velmi zajímavé a podnětně informace, zjištěné u souboru 77 respondentů (55 žen a 

12 mužů) výzkumného souboru a 72 respondentů (52 žen a 20 mužů)  kontrolního 

souboru. Některé ze zjištěných výsledků byly vcelku předvídatelné, jiné jsou však

poměrně překvapující.

   K práci mám následující připomínky:

1. Z názvu práce „Vnímání kvality života, sebehodnocení, nezdolnosti a sociální 

opory adolescentů a mladých dospělých s idiopatickou skoliózou páteře“ čtenář 

může nabýt dojmu, že předmětem práce je studium vnímání kvality života a 

souvisejících charakteristik. Z textu práce však vyplývá, že nejde o studium 

percepce uvedených proměnných u souboru adolescentů a mladých dospělých, 

ale o charakteristiky těchto proměnných a jejich vzájemné vztahy (tato 

připomínka se částečně netýká metody SQUALA, obsahující též hodnotící část 

z pohledu respondenta).

2. Historie výzkumu kvality života je podstatně delší, než autorka ve své práci na 

str. 30 uvádí. Sahá až do 20. let 20. stol., přičemž za první významný podnět 

k rozvoji zájmu o kvalitu života je považována práce anglického ekonoma a 

filozofa A. C. Pigou „The Economics of Welfare“, jejíž první čtyři vydání vyšla 

v letech 1920 - 1932. 

3. Hypotézy výzkumu jsou formulovány velmi detailně. Nebývá běžné, že by práce 

této úrovně obsahovala formulaci celkem 34 hypotéz, přestože výzkum je 

rozdělen do 4 částí.

4. Rozsah souboru respondentů je omezený a složení souboru respondentů

zahrnuje především ženy, takže s výsledky mužů nemohou být výsledky žen 

přiměřeně srovnávány  (ze 77 participantů výzkumného souboru šlo o 55 žen a 

12 mužů, ze 72 respondentů kontrolního souboru šlo o 52 žen a 20 mužů).

5. V práci se bohužel objevuje řada nepřesností v práci s literaturou. V soupisu 

použité literatury jednak chybí v řadě případů uvedení stránek u periodických 



publikací (např. Bowlby, 1977; Cíbochová, 2004; Demo, 1992; Diener, Emmons, 

1985; Diener, Ryan, 2009), dále chybí některé další údaje u neperiodických 

publikací, zvl. místo vydání a nakladatelství  (např. Bowlby, 1969). Tyto 

nepřesnosti se v soupisu použité literatury neobjevují ojediněle, ale 

systematicky, od první do poslední stránky (např. Wells, Marwell, 1976; Wiebe, 

1991). Někdy se objevují i nepřesnosti v citacích v textu, např. na str. 116 je 

citována práce Freidela (1992), správně má být Freidel a kol. (1992). 

Závěr:

Rigorózní práce Mgr. Lenky Frömlové je přes uvedené připomínky nesporně 

přínosem poznání psychologických a sociálních souvislostí této skupiny onemocnění 

páteře. Autorka prokázala schopnost samostatně formulovat výzkumný problém, 

zhodnotit současný stav jeho poznání na základě důkladného studia odborné 

literatury a také schopnost ověřit formulované hypotézy ve vlastním empirickém 

šetření. Práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce na FF UK v Praze, 

proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“.

V Praze dne 30. 10. 2014                                        prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.                               




