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Posudek oponenta 

Práce je zaměřena směrem, který je v psychologii (ale i v praktické medicíně) důležitý a 

aktuální. Už při zběžném seznámení se s textem je zřejmé, že autorka shromáždila úctyhodné 

množství informací z výzkumných studií světových i našich. Členění je obvyklé, tedy na část 

teoretickou a empirickou. Teoretická část plní funkci přehledové studie, obohacené o 

autorčiny vstupy a náhledy a je to bezpochybný důkaz schopnosti kriticky se vyrovnávat se 

stavem současného bádání i v interdisciplinárním přesahu. 

Empirická část má podobu kvalitativního projektu, založeného na analýze záznamu patnácti 

rozhovorů s lékaři na téma vztahu psychiky a zdravotního stavu. Za pomoci programu 

umožňující textovou analýzu (ATLAS.ti) a v rámci zakotvené teorie autorka na výstupu 

formuluje několik kategorií, konkrétně tři: důležité osobnostní charakteristiky ve vztahu ke 

zdraví (v podobě třinácti subkategorií); nemoc a psychika (sedm subkategorií; role psychiky a 

lékař jako psycholog.  

 Je třeba dodat, že to vše je výsledkem autorčina velkého úsilí zorganizovat celý projekt, 

sestavit skupinu respondentů, přepsat všechny rozhovory, analyzovat je, formulovat pracovní 

výstupy apod. Jako oponent však mám i přes tento obdiv několik poznámek. Všechny 

rozhovory jsou v přepisu přiložené na konci práce. Větší nebo menší jejich partie jsou ale také 

uvedené v části analýzy výsledků. Výsledkem je čtenářův dojem, že snad většinu textu tvoří 

právě dokumentování rozhovorů. Snad by to bylo možné řešit přiložením závěrečných přepisů 

na CD. To je ale vcelku jen formální výtka. 

Projekt a data jsou natolik zajímavé, že by bylo vítané ještě hlubší zamyšlení se nad tím, co se 

vlastně rýsuje. Tvořím si tedy tento obraz: za pomoci šestnácti zvolených otevřených otázek 

byl vymezen kognitivní prostor, který byl dále analyzován u skupiny lékařů se záměrem 

pátrat po kritických významových kategoriích. Ty byly detekované (viz výše). To je zásadní 

výstup studie a v této chvíli se ptám, jak tyto výsledky odpovídají dosavadním studiím 

(procházeným v teoretické části), nakolik je potvrzují, ev. zpochybňují, rozšiřují apod. V tom 

bych také viděl jednu žádoucí podobu propojení teoretické a empirické části. To by také 

mohlo tvořit základní náplň diskuse. a uzavření cíle projektu 

Autorka však nabízí (a podle mě zbytečně navíc) ještě další interpretační klíč v podobě 

používání řady výroků (viz kapitola Výsledky) typu „Někteří lékaři… Pár lékařů … Několik 

lékařů … Téměř většina lékařů … Dva mají podobný názor … Více než polovina lékařů … O 

astmatu mluví pouze malá část lékařů“. Proč to autorka používá tyto vágní kvantifikátory? 

Připomínám, že lékařů-respondentů bylo patnáct. Takovou interpretací měl být patrně 

nabídnout návod, jak vnímat výsledky. Ale stejně tak by bylo možné za tyto výrazy dosadit 

opak tvrzení (např. „Jen menšina … Pouze dva lékaři … Jen několik …“). Co by takový 

obsahově stejný závěr udělal s vyzněním? Také větu ze závěru práce „Některým lékařů se 

podařilo pojmenovat určité společné charakteristiky a chování …“ (str. 135) je možná 

pochopit, že některým se to naopak nepodařilo. Co si tedy z toho vzít?  



 

V ostatních částech práce je autorka přiměřeně kritická. Je si například dobře vědoma, že 

oněch patnáct respondentů není ideálním vzorkem (obtížná vyváženost oborů, vliv ochoty na 

dané téma hovořit, mnohdy jistě i rozpaky, koho z kolegů doporučit jako dalšího respondenta 

apod.).   

Autorka předložila práci, která splňuje nároky na práci diplomovou a já ji doporučuji 

k obhajobě. Jako hodnocení navrhuji: velmi dobře. 
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