
Posudek diplomové práce Bc. Anety Unzeitigové „ Emoční prožívání pacientů 
s chronickým renálním selháním“

________________________________________________________________________

Posuzovaná diplomová práce se věnuje problematice emocí u osob s chronickým renálním 
selháním, tedy se závažným onemocněním sice léčitelným, ale nevyléčitelným, která má 
závažné nároky a dopady do řady oblastí – medicínské, finanční, psychosociální a 
v neposlední řadě na kvalitu prožívání a života celkově. Z tohoto pohledu je zaměření práce 
aktuální a diplomová práce se řadí mezi práce interdisciplinární. 

Diplomová práce patří k těm rozsáhlejším, čítá 122 stran textu, dále 12 stran seznamu 
literatury a přílohy s užitými metodami. Práce je tradičně rozdělena na teoreticko-literární 
přehled a vlastní empirické šetření. Teoretická část obsahuje čtyři nestejně objemné kapitoly: 
chronické renální selhání pojednávající o medicínských aspektech tohoto onemocnění, 
vyrovnávání se s nemocí, stručnou kapitolu o emocích (8 stran) a velmi obsáhlou kapitolu o 
emočním prožívání nemoci. Zde se diplomantka věnuje problematice deprese, úzkosti, hněvu 
a alexithymii. Tento záběr je poměrně široký, teoretická část zaujímá dvě třetiny práce (80: 
cca 40 stranám). 

Především medicínská kapitola se jeví jako příliš podrobná, mající až edukativní charakter a 
teprve na straně 35 se autorka dostává k tématu vyrovnávání se s nemocí. V části 
pojednávající o úzkosti jsou nejprve uváděny poznámky týkající se úzkosti u pacientů 
s CHRS a teprve v dalších subkapitolách je uvedena definice úzkosti a další základní 
informace (dělení, příznaky, etiologie atd.). Zarážející je, že kapitola Výzkumy emočního 
prožívání u pacientů s chronickým onemocněním je velice stručná 2 a čtvrt strany a přitom by 
měla patřit ke stěžejním kapitolám.  

Uvedené tematické okruhy jsou relevantní vzhledem k zaměření diplomové práce, nicméně 
vzbuzují dojem až příliš širokého záběru. U některých témat si lze představit jejich 
podrobnější zpracování a výraznější využití původních zdrojů (např. u alexithymie).

Empirické šetření bylo realizováno s cílem sledovat míru pozitivního a negativního emočního 
prožívání, přítomnost depresivních a úzkostných symptomů, míru hněvivosti a alexithymie u 
pacientů s chronickým renálním selháním v současnosti léčených hemodialýzou. Výzkum má 
kvantitativní charakter. Testová baterie se skládala ze šesti dotazníků: Dotazník emočního 
prožívání DEP36, Zungova škála, Dotazník na měření úzkosti a úzkostlivosti STAI, Škála na 
měření hněvivosti a nahněvanosti STAS, Torontská škála alexithymie TAS a 
sociodemografický dotazník. Sběr dat (66 respondentů ze 4 dialyzačních středisek) vyžadoval 
značné časové i organizační nároky. 

Empirické šetření mělo široký záběr – obsáhlá testová baterie, řada sledovaných proměnných 
a z toho vycházejících hypotéz. Bývá obvyklé, že je nejdříve uvedena nulová hypotéza, 
následně alternativní (v úvodu empirické části). Podobně při prezentaci výsledků jsou 
uváděné formulace neobvyklé „ přijímám H1 (0)“. Není jasně řečeno alternativní a nulová 
hypotéza. Nabízí se otázka, zda je možné zamítnout nulovou hypotézu, když se potvrdil rozdíl 
pouze v jedné z několika jmenovaných proměnných (viz strana 109).

Autorka se nevyvarovala překlepů, např. transpalntation, questionnare, další chyby ve 
zkratkách, např. jiný než 1.pád, soboru, česká republika, disimilační postoj (s. 40, nemá být 
disimulační), budeme mít pacient (s.43), vyplývá s představ (s.44), jednice (s.57), složku 
pacientovi psychiky (s.57), bipolární a souvisejících poruchy (s.58), desiderabilata (s.108), 
muži a ženy se nelišily (s.118) atd. 



Závěr: Diplomová práce Bc. Anety Unzeitigové „ Emoční prožívání pacientů 
s chronickým renálním selháním“ splňuje nároky kladené na diplomovou práci a 
doporučuji ji proto k obhajobě.

Návrh klasifikace: velmi dobře

V Praze dne 16. ledna 2016                                               PhDr.Tamara Hrachovinová, CSc.
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