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Autorka předkládá obsáhlou práci, která je svým charakterem vlastně 
interdisciplinární: od psychologie, přes psychopatologii, psychoterapii až 
k souvislostem farmakologickým. Je proto namístě, že odborného konzultování 
se ujal zkušený lékař a terapeut. 
Práce je klasicky dělená na teoretickou a experimentální část s následnou 
diskusí, závěrem, literaturou a přílohami. Teoretická část je uvedena zajímavou 
prezentací podstaty obsesí a kompulzí, které v nějaké nadhraniční podobě tvoří 
podobu obsedantně kompulzivní poruchy (v angl. zkratce běžně se i u nás užívá
OCD). Autorka vstupuje to tématu hned v podobě klinického obrazu OCD (kap. 
1.1 na str. 11). Přesto by bylo zajímavé si položit otázku, jaká je podoba 
psychologického terénu ještě před patologií, tedy, jestli a jaká je jeho 
smysluplná, resp. normální podoba, s jakými dalšími psychologickými 
charakteristikami souvisí, z jakých souvislostí se vyvíjejí apod. Jinými slovy je 
to dotaz na etiogenezi, nikoliv jen na etiopatogenezi. Chápu, že by to výrazně 
překračovalo únosný rozsah práce, přesto se ptám, jaký je na to autorčin názor. 
Zmíněná etiopatogeneze je v práci stručně uvedená z hlediska psychologie, 
genetiky i neurověd. Výsledky jsou zajímavé, ale zatím nikoliv natolik 
specifické, aby umožnily cílenou a maximálně úspěšnou terapii. Autorka je 
evidentně zběhlá v terminologii i nepsychologické; někde to ovšem může být na 
úkor snadné srozumitelnosti pro čtenáře nepříliš zasvěceného (např. str. 20 a 
termíny „Kandidátské studie genů…“ apod.). Logicky se autorka dále věnovala 
modelům OCD. Prvním je (viz. str. 23) „Psychodynamický model“. Defacto je 
to model psychoanalytický. Za čtenáře se ptám, jestli se v odborné literatuře 
diskutují také ještě jiné psychodynamické modely (např. vyexplorované sociální 
situace v anamnéze podporující event. rozvoj OCD apod.). Již obsáhlejší 
kapitola 1.5 je zaměřená na behaviorální a kognitivní modely vysvětlující OCD. 
Z textu je zřejmé, že právě tyto modely považuje autorka za nosné 
v terapeutickém užití. Na některých místech je však text až extrémně hutný 
(např. viz str. 35 výklad modelu založeného „na schématech“). Čtenář hluboce 
neseznámený s teorií a praxí KBT bude jen těžce schopen sledovat text. A je to 
škoda, protože autorka zde prezentuje moderní a zajímavé chápání myšlenek 
Aarona Becka. Následuje kapitola o komorbiditě OCD, kde autorka opět 
prokazuje obeznámenost s rozsáhlým množstvím současných odborných studií. 
Z psychologického hlediska jsou velmi zajímavé kapitoly 1.7 (Disociace, 
kognitivní funkce a náhled u OCD) a 1.8 (Stigmatizace a sebestigmatizace u 
OCD). Disociace v oblasti psychiky je aktuálně diskutovaným tématem i u nás 



(viz např. práce Ondřeje Pěče a Petra Boba). Po stručně zasvěcující kapitole 1.9 
(Farmakologické a biologické přístupy v léčbě OCD) následuje „superstručná“ 
(půlstránková) kapitola 1.10 (Psychodynamická a podpůrná psychoterapie u 
OCD). Rozumím autorčině snaze po jisté všeobsažnosti, ale výsledkem je u mě 
dojem zbytečně rozsáhlé mozaiky s čtenářovou výslednou asociací: „méně je 
více“ … 
Následující přehled aplikace kognitivně behaviorální terapie u OCD (a např. i 
doporučené postupy v léčbě OCD) opět svědčí o autorčině praktické zkušenosti i 
o sečtělosti.
Následuje experimentální část práce. Vstupní odstavec na str. 73 srozumitelně a 
eticky správně upravuje chápání, co dělala autorka sama a v čem navazovala na 
ostatní studie, na kterých participovala. 
Cíle práce definované snahou zjistit efekt psychologické intervence (v podobě 
KBT) má u OCD efekt i tam, kde selhává farmakoterapie (tedy u 
farmakorezistentních pacientů). Současně jsou sledované vazby demografických 
parametrů s psychopatologií a ev. zlepšením. Výsledky autorka prezentuje 
obšírně, ale opět i jejich přesnější pochopení klade na čtenáře značné nároky. 
Doprovod asi 25ti tabulek a 12ti obrázků nárok nesnižuje. Takže v čtenáři 
zůstává potřeba jednoduchého a stručného vysvětlení a sdělení: k čemu autorka 
dospěla? Následná Diskuse má podobu až jakési meta-studie s řadou dalších 
referencí na odbornou literaturu. Trochu mně zde chybí osobní autorčin postoj a 
názor. A odtud také moje závěrečná poznámka: práce má podobu již zralé 
vědecké studie a vlastně se tím vymyká obvyklé podobě diplomových prací. Je 
psaná náročným jazykem zkušených badatelů. Předpokládám, že je to dáno tím, 
co bylo již výše zmíněné; že se zde totiž zobrazuje letitá autorčina výzkumná a 
terapeutická praxe. A ještě: masivní seznam literatury v závěru se ovšem zcela 
vymyká podobě literárních zdrojů u běžných diplomových prací. Mohlo se to 
stát zase jen tím, že autorka odborně rostla již řadu let mimo studia psychologie 
a teď to vše využila.
Autorka pracovala zcela samostatně a těžila ze své profesní zkušenosti 
v prvotních výzkumných a terapeutických týmech. 
Závěr: práce splňuje požadavky na práci diplomovou a já ji doporučuji 
k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně (pokud u obhajoby prokáže, že vše umí 
také  srozumitelně psychologicky vysvětlit), ev. velmi dobře (pokud tomu tak 
zcela nebude).
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