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OPONENTSKÝ POSUDEK
diplomové práce Martiny Marečkové "Kvalita života u pacientů s roztroušenou
sklerózou"

Diplomová práce M.

Marečkové

je

věnována

medicínsky, psychologicky i

společensky velmi aktuálnímu tématu, otázkám kvality života pacientů postižených

závažným onemocněním, roztroušenou sklerózou (RS). Práce je celkově členěna na
teoretickou (61 str.) a empirickou (61 str.)

část,

na

něž

navazuje šestistránkový

soupis použité literatury a rozsáhlý soubor příloh, v němž jsou obsaženy jak kopie
všech použitých metod, tak tabulky statistického zpracování dat a grafy. Teoretickou
část tvoří

šest kapitol, jež přinášejí zevrubné informace týkající se vymezení choroby

a její epidemiologie (1), etiologických aspektů RS (2), hlavních příznaků RS (3) a
popisu hlavních příznaků RS (4). Pátá kapitola probírá otázky vlivu RS na sociální
život pacientů a šestá navozuje problematiku kvality života pacientů s tímto
onemocněním.

pacientů

Empirická

část

práce sledovala otázky kvality života u souboru 72

(47 žen a 25 mužů) postižených různým typem RS prostřednictvím baterie

metod SQUALA, WHOQOL-BREF, MSIS-29, MSWS-12, BDI-II a Dotazníku
doplňujících otázek. Metodologicky trochu spornější se jeví nejednotný způsob

získávání dat: z textu práce vyplývá, že část respondentů (37) odpovídala
prostřednictvím
vyplnění

e-mailu, zbývající respondenti (z nichž někteří potřebovali při

metod pomoc) dotazníky vyplnili jednak na rekondičním pobytu organizace

Roska (20 osob), další v místě dle popsaného příležitostného výběru. Autorka však
tuto okolnost v práci reflektuje a vysvětluje důvody jejího výběru. Toto vysvětlení lze
podle mého názoru vzhledem k náročnosti práce s tímto souborem respondentů
přijmout.

Práce je sepsána velmi

pečlivě, srozumitelně

a

přehledně,

obecného i odborného jazyka. Vychází z odpovídajícího
literárního zázemí, v

němž

jsou

vhodně

na velmi dobré úrovni

zahraničního

i domácího

propojeny neperiodické publikace typu

monografií s publikacemi v odborných časopisech a internetově dostupnými zdroji.
Zpracování a interpretace výsledků jsou dostatečně podrobné, přitom však věcné,
střídmé

a umírněné ve formulaci závěrů a možných souvislostí.

Na posuzované diplomové práci oceňuji především její mezioborové zaměření, jež
však neznamená potlačení psychologického pohledu na vymezený problém, což se
někdy

u podobně orientovaných prací stává.

Závěrem

konstatuji, že diplomová práce Martiny Marečkové je velmi kvalitní

psychologickou studií s vhodně zpracovanými mezioborovými souvislostmi v rovině
teoretické i empirické. Práce splňuje požadavky kladené na tento druh prací a proto ji
doporučuji

k obhajobě.
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V Praze dne 3. 9. 2006
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doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

