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Souvislost vybraných osobnostních charakteristik a zdravotního stavu

O provázanosti těla a „duše“ není stále běžné uvažovat, mimo jiné proto, že 

jsou tělo i „duše“ studovány tak odlišnými obory, jakými jsou medicína a 

psychologie. Přestože existuje řada prací věnovaných psychosomatice a 

psychogenní podmíněnosti chorob, není jasné, zda tyto poznatky dorazily do 

ordinací lékařů. A také není jasné, nakolik si lékaři vytvářejí své vlastní hypotézy 

o sepětí těla a duše. Právě těmito otázkami se autorka ve své diplomové práci 

zabývá. 

Osobnostní podmíněnost zdraví je téma staré jako medicína sama. Jak autorka 

dokládá v teoretické části své práce, nacházíme je kromě antické medicíny

rozpracované i v medicíně východní, ajurvédské. Přesto mu po dlouhá staletí 

nebyla věnována dostatečná pozornost. Znovuzrození psychosomatické 

medicíny v polovině 20. století a pozdější vznik psychologie zdraví, svázaný 

s takovými koncepty jako je osobnostní typ A, B, C a D, byly důležitými milníky 

na cestě k integraci obou oborů.

Autorka se snaží hlavní nálezy dokládající souvislost typických způsobů chování 

a prožívání na straně jedné a onemocnění na straně druhé sumarizovat, spolu 

s prokázanými vlivy některých rysů (Big Five, místo kontroly, vnímaná osobní 

zdatnost, optimismus aj.).

Na více než padesát stran teoretické části, shrnujících hlavní nálezy v této

oblasti, navazuje sedmdesát stran empirické části doplněných o seznam 

literatury s více než úctyhodným čtvrt tisícem citací, následovaných více než 

šedesáti stranami přepisů patnácti rozhovorů.



V empirické části se autorka zajímá především o to, jak k danému tématu 

přistupují sami lékaři a nakolik si případně vytvářejí své vlastní teorie o vztahu 

osobnosti a osobních potíží. Z metodologického hlediska jde o velmi pečlivé a 

ukázkové provedení kvalitativního výzkumu a vytváření zakotvené teorie.  

V rámci této části dospívá prostřednictvím rozhovory sdílené zkušenosti 

k takovým konstruktům, jako je například bojovnost, odpovědnost, otevřenost,

pečlivost, konfliktnost… Následně třídí poznatky z hlediska různorodých okruhů 

nemocí a různorodých lékařských oborů. 

Vzhledem k tomu, že práce splňuje všechny požadavky kladené na úspěšné 

diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě, a to s navrženou známkou výborně.  
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