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Nutkavé myšlenky, které se proti vůli vtírají do mysli a způsobují člověku výraznou nepohodu a tíseň, 

nutkavé chování a rituály, kterými se člověk snaží své nepříjemné pocity zastavit, potlačit a které 

významně mohou omezovat v běžném způsobu fungování a výrazně zasahují do běžného života. To je 

obsedantně kompulzivní porucha, která patří do skupiny úzkostných poruch, a přesto se od většiny 

úzkostných obtíží liší. S ohledem na specifiku této poruchy a její vysokou míru terapeutické i 

farmakologické rezistence je vybrané téma diplomové práce rozhodně zajímavé.

Diplomová práce má charakteristické členění na teoretickou část v délce 62 stran a empirickou část 

v rozsahu 48 stran. 

Teoretická část práce představuje obsedantně kompulzivní poruchu od základního vymezení 

příznaků, diagnostické členění, etiopatogenezi, přes diferenciální diagnostický pohled. Zajímavou 

kapitolou je oddíl věnovaný stigmatizaci a sebestigmatizaci, neboť tento problém často brání 

pacientům vyhledat adekvátní pomoc, zvyšuje pravděpodobnost sociální izolace a to nejen jedince, 

ale i jeho nejbližších. Nedostatečná míra empatie a pochopení působí jako další stresor, který udržuje 

jedince i jeho okolí v dalších negativních scénářích. Teoretickou část práce uzavírají oddíly věnované 

terapeutickým přístupům – farmakologickým i psychoterapeutickým (s důrazem na KBT).  

Empirická část práce se zabývá účinností skupinového kognitivně behaviorálního programu v délce 

trvání 6 týdnů u vzorku 57 pacientů rezistentních na farmakoterapii s diagnostikovanou obsedantně 

kompulzivní poruchou. Do výzkumného vzorku byli zařazeni pacienti se zjištěnou OCD pomocí 

strukturovaného interview MINI (MINI-International Neuropsychiatric Interview), Y-BOCS (Yale-

Brown Obsessive Compulsive Scale), CGI (Clinical Global Impression), BAI (Beck Anxiety Inventory), 

BDI (Beck Depression Inventory), DES (Dissociative Experiences Scale), SDQ-20 (Somatoform 

Dissociation Questionaire), SDS (Sheehan Disability Scale).  Cíle svého zkoumání autorka zformulovala 

do tří nulových a tří alternativních hypotéz. 

V rámci hodnocení práce musím konstatovat, že celá teoretická část je zpracována pečlivě, 

diplomantka se zaměřuje na podstatná témata, zbytečně neutíká do obsahově prázdných a 

nepodstatných kapitol. Stejně tak musím ocenit i celý design výzkumného projektu. Limity své práce 

si sama autorka uvědomuje a podrobuje diskusi v závěru své práce.  Z celé diplomové práce je znát, 

že se autorka dlouhodobě této problematice věnuje a má bohaté zkušenosti a přehled s touto 

tématikou. Stejně tak musím ocenit obsahově velmi bohatou a aktuální literaturu.   

V celkovém hodnocení diplomové práce musím konstatovat, že diplomová práce odpovídá 

požadavkům kladených na tento typ práce a doporučuji ji k obhajobě.

Celkové hodnocení : výborně
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