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Předložená práce je přiměřená rozsahem, formálním členěním i množstvím 

zdrojových pramenů. Téma je psychologicky srozumitelné a současně i žádoucí 

ve svém propojování somatického a psychologického hlediska u závažně 

nemocných (a jistě nejen u pacientů s CHRS).  

V úvodu autorka čtenáře seznamuje s dělením své práce a připomíná, proč ji 

považuje za důležitou. Ano, je podstatné vědět, jak prožívají svoji situaci takto 

nemocní pacienti, aby jim mohl psycholog ještě kvalifikovaněji pomoci se ve své 

situaci dobře orientovat (a tím také i mírnit psychologickou stránku utrpení), ale 

důležité je to i pro lékařský personál, aby měl představu o psychologickém terénu 

a pozadí onemocnění. Hned na tomto místě se ale ptám, nakolik považuje autorka 

výsledky za specifické pro CHRS, resp. nakolik jsou výsledky obecné pro 

podobná závažná a chronická onemocnění. A je, resp. proč, je nutné 

v psychologickém pohledu od sebe chronická onemocnění odlišovat?  

V teoretické části autorka také prokazuje dobré anatomicko-fyziologické znalosti. 

To sice není tak důležité v tomto textu, ale bezesporu je to podstatné v praxi, kdy 

pacienti právě od psychologa očekávají schopnost vysvětlit vazbu těla a psychiky. 

Autorka také prokazuje znalosti obecné psycho-somatické tématiky, 

problematiky adaptace na nemoc atd. Samostatně je probírané téma emočního 

prožívání, včetně faktorů ovlivňujících prožívání emoci. V textu o emočním 

prožívání nemoci prochází autorka témata deprese, úzkosti, hněvu, alexithymie. 

Ptám se, jak autorka došla právě k tomuto výčtu/seznamu? Nejčastěji zmiňované 

emocionální typy reakcí na nemoc (viz str. 55 textu) se se zmíněným výčtem kryjí 

jen částečně. Obrázek č. 9 (viz str. 56) je komplexní, ale v textu k němu 

nenacházím žádný odkaz. Proč? A podobně je to s obr. 10 (na str. 66), tabulka 22 

na str. 103; nemohu nalézt odkaz v textu. Pokud to není moje přehlédnutí, tak 

obrázky ztrácejí značnou část svého významu pro výklad tématu.  

V části empirické autorka mapuje podobu „emočního prožívání, výskytu deprese, 

úzkosti, hněvivosti a alexithymie u pacientů procházejících léčbou na 

hemodialýze“ (str. 83). Tady se kryje význam termínu ´emoční prožívání´, které 

je následně měřeno jako samostatná proměnná metodou DEP36 s názvem 

kapitoly ´Emoční prožívání nemoci´(viz kap. 4 na str. 54). Tomuto označení je 

tam podřazena deprese, úzkost atd. Pro čtenáře z toho plyne neporozumění. Na 

str. 88 a dále jsou formulované výzkumné otázky (VO1-V04) a hypotézy (H1-

H9) vstupující do vlastního testování. Zde musí být čtenář ve střehu, protože do 

hry vstupují dvě řady proměnných: proměnné prožívání a proměnné 

sociodemografické. Jak potom rozumět znění VO3, resp. VO4? Myslí se tím 

hledání vztahu mezi všemi proměnnými obou zmíněných řad? Čtenář by neměl 

být nucen už v této chvíli listovat v tabulkách výsledků. A jak chápat VO4 „V 



jakém vztahu jsou vybrané proměnné“? Co se myslí tím ´vztahem´?  Formulace 

vlastních hypotéz se mně jeví jako málo šťastná (viz str. 84). Příklad: „H1(0): 

Neexistují statisticky významné rozdíly v emočním prožívání, depresi, úzkosti, 

hněvivosti a alexithymii mezi muži a ženami“. Proč je to takto sdružené? Jde 

vlastně o pět samostatných testů. Jaký bude psychologický rozdíl po event. 

vyvrácení takové H0 v případě, kdy se ukáže pouze jeden významný rozdíl, anebo 

dva, tři rozdíly atd.? Stejně je formulováno všech devět nulových hypotéz, tedy 

dohromady jde o  9x5 testů na souboru 66 osob (!). A ještě k výsledkům testování: 

autorka používá následné formulace (např. viz str. 107) „Hypotéza H1 (A) … se 

na základě statistické analýzy dat nepotvrdila, přijímám H1(0)“. Testovaná je 

vždy hypotéza nulová a ta je buď testem vyvrácena, anebo ponechána. V případě 

jejího vyvrácení je usus přijímání hypotézy alternativní.  

Práce je uzavřená zajímavou diskusí. Oceňuji, že autorka i zde porovnává svoje 

závěry s dalšími názory autorit. Dále také oceňuji bohatý seznam použité odborné 

literatury. 

 

Závěr: práce splňuje požadavky kladené na práci diplomovou a já ji 

doporučuji k obhajobě. 

Jako hodnocení navrhuji: velmi dobře. 
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