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Posudek rigorózní práce Mgr. Lenky Frömlové:
„Vnímání kvality života, sebehodnocení, nezdolnosti a sociální opory 

adolescentů a mladých dospělých s idiopatickou skoliózou páteře“

Autorka předkládá velice zajímavou práci zaměřenou na specifickou populaci 

adolescentů a mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním. Zaměřuje se na vybrané 

charakteristiky jejich prožívání a porovnává je s adekvátní populací, která nemá 

diagnostikováno dané onemocnění. Na základě výsledků svého výzkumu doporučuje 

podpořit zapojení psychologů do péče o pacienty s idiopatickou skoliózou.

V teoretické části práce autorka uvádí čtenáře do základní terminologie. Podrobně se 

zabývá pojmem skolióza a zejména k termínům kvalita života, sebehodnocení, nezdolnost 

a sociální opora přistupuje v plné šíři a z několika úhlů pohledu. Vývojové charakteristiky 

dospívání a mladé dospělosti představuje čtenáři stručněji, nicméně v dostatečné míře 

z hlediska dané rigorózní práce. Již v této části práce zmiňuje dosud publikované práce, 

které se vyjadřují k výše uvedeným charakteristikám prožívání a zejména k rozdílům mezi 

populací pacientů se skoliózou a populací intaktní. Určitá nepřesnost se objevila na straně 

45, kdy autorka uvedla chybné křestní jméno Alberta Bandury. 

Kapitoly v teoretické části práce jsou členěny přehledně a logicky na sebe navazují. 

Témata jsou představena v dostatečné šíři. Autorka adekvátně pracuje s citovanou 

literaturou a vytváří dobrý teoretický základ pro následující část práce. Zároveň uvádí 

přehledné stručné shrnutí teoretické části.

Ačkoliv je teoretická část poměrně obsáhlá, těžiště rigorózní práce leží v části 

empirické. Ta je členěna do několika kapitol, které podrobně popisují výzkumný projekt, 

cíle výzkumu, výzkumné hypotézy, výzkumný soubor a zejména statistické zpracování. 

Výzkum je rozdělen do čtyř okruhů. První se týká porovnání tří skupin pacientů 

s adolescentní idiopatickou skoliózou (pacienti bez operace a bez korzetu, pacienti 

s korzetoterapií a pacienti s operací páteře). Druhý okruh se týká porovnání pacientů, kteří 

podstoupili operaci páteře a kteří nikoliv. Ve třetím okruhu porovnává autorka adolescentní 

a mladě dospělé pacienty a ve čtvrtém okruhu porovnává pacienty s intaktní populací. 

Přehledně a stručně představuje čtyři diagnostické metody, které byly ve výzkumu použity

(SQUALA, Rosenbergova škála sebehodnocení, PVS a Škála sociální opory). 

V podkapitole věnující se výzkumnému souboru autorka uvádí celkový počet respondentů 

77, ale v tabulkách na str. 75 a 76 se objevuje číslo 67. Pro čtenáře přehledně a 



srozumitelně je zpracována kapitola Interpretace výsledků a diskuze, která je ještě 

doplněna kazuistikou.

Autorka člení empirickou část srozumitelně, logicky a se získanými daty nakládá 

adekvátně danému typu výzkumu. 

Předkládaná rigorózní práce má své přednosti zejména ve velmi kvalitním teoretickém 

zázemí, obsáhlém vhledu do literatury, statistickém zpracování a zejména v diskusi.

Navrhované otázky:

1. Jak autorka vybírala kontrolní skupinu? Brala v úvahu i jiná kritéria než věk?

2. Autorka dochází k závěru, že psychologická podpora pacientů se skoliózou je 

důležitá. Navrhovala by i nějaká konkrétní praktická doporučení na základě svého 

výzkumu?

Rigorózní práce Mgr. Lenky Frömlové splňuje nároky kladené na tento typ práce, 

hodnotím ji jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.
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