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1. Obsah a struktura práce

Obsah posuzované diplomová práce je rozdělen do šesti  kapitol: První se zaměřuje na

popis vlivu choroby na zdraví a život člověka obecně a naznačuje možnosti jak se s chorobou

vyrovnat.  Druhá  kapitola  popisuje  obecně  problematiku  roztroušené  sklerózy  –  její  definici,

epidemiologii, faktory jejího výskytu, diagnostiku a symptomatologii. Třetí se věnuje dopadům

tohoto  závažného  onemocnění  na  život  člověka  (jeho  fyzickou,  psychickou,  ekonomickou  a

sociální funkčnost) a popisuje možnosti společenské (ekonomické a kulturní) integrace pacientů

s touto chorobou. Čtvrtá kapitola popisuje problematiku kvality života a jejího měření.  V páté

kapitole  autorka  prezentuje  metodologii  a  výsledky  vlastního  empirického  výzkumu  pacientů

s roztroušenou  sklerózou  zaměřeného  na  subjektivní  hodnocení  kvality  jejich  života.  V šesté

kapitole jsou tyto výsledky diskutovány.

Jak  plyne z názvu,  práce  by se  měla  zabývat  integrací  dospělých  osob s roztroušenou

sklerózou. Podle samotné autorky, stěžejní kapitoly práce jsou však kapitoly č. 2. a 3, „nakoľko

rozoberajú problematiku roztrúsenej sklerózy a jej dopad na život človeka.“ Také ve Shrnutí se

konstatuje,  že  „Ťažisko  práce  je  venované  definícii  roztrúsenej  sklerózy,  jej  vývoju,

epidemiológii,  symptomatológii,  diagnostike  a  terapii.“  Tedy  ne  integraci  pacientů,  které  je

věnována jen jedna kapitola práce.  Ani autorčin výzkum se integraci  pacientů s roztroušenou

sklerózou nevěnuje. To znamená, že autorka buď zvolila špatný název práce, anebo se nedržela

svého původního záměru, což je v každém případě pro čtenáře zavádějící.

Čtenář  dlouho  neví,  co  je  vlastně  hlavním  cílem  práce.  K jeho  formulaci  se  autorka

dostává  až  na  str.  50:  „popísať  vplyv  roztrúsenej  sklerózy,  ako  chronického  ochorenia

prejavujúceho  sa  vo  forme  viacerých  druhov  zdravotného  postihnutia,  na  život  pacienta  a

identifikovať  možnosti  jeho  integrácie  do  společnosti.“  Tím  došlo  k tomu,  že  práce  celkově

působí  do  značné  míry  neujasněným dojmem.  I  když  má  sled  kapitol  logický  spád  a  práce

nakonec směřuje k stanovenému cíli, není to cíl hlavní, ale vedlejší.



2. Odborná úroveň

Práce  disponuje  podrobným,  teoreticky  ukotveným  a  věcným  popisem  zvolené

problematiky,  vypracovanou  sadou  výzkumných  hypotéz  a  lze  ocenit  i  realizaci  vlastního

empirického  výzkumu  i  korektní  prezentaci  jeho  výsledků.  Negativem  je  její  koncepční

neujasněnost. Jak už bylo uvedeno, hlavní cíl práce je vlastně dvojí: 1. popsat vliv roztroušení

sklerózy na život pacientů a 2. identifikovat možnosti jejich integrace. První část hlavního cíle

byla vtělena do vedlejšího cíle „zistiť, ako samotní pacienti subjektívne hodnotia kvalitu svojho

života.“,  k jehož  dosažení  byl  realizován  kvantitativní  empirický  výzkum.  Pro  druhou  část

hlavního cíle nebyla deklarována žádná metoda (cesta) jeho dosahování, nicméně lze usuzovat, že

se jednalo o desk research. Koncepční neujasněnost logického postupu práce se zřejmě promítla i

do  procesu  operacionalizace.  Za  hlavní  výzkumnou  otázku  byla  stanovena  otázka:  Ktoré  z

vybraných faktorov majú vplyv na kvalitu života pacientov s roztrúsenou sklerózou? (str. 81) Tuto

otázku  lze  považovat  za  dost  banální  vzhledem  k použitým  indikátorům,  resp.  faktorům

(fyzického a duševního zdraví,  hodnota1  indexu bolesti,  hodnota1  indexu únavy).  Těžko totiž

očekávat, že nemoc, bolest a únava budou mít pozitivní účinek na kvalitu života. (Navíc vzhledem

k názvu a k druhé části hlavního cíle by čtenář očekával, že výzkum se bude také orientovat na

faktory a variabilitu integrace pacientů s RS.) Autorčina dvě konstatování ze str. 100: „Potvrdila

sa nám tiež hlavná hypotéza o pozitívnom vplyve fyzického a duševného zdravia na celkovú

kvalitu života.“ „Štúdie, ktoré by vyvracali výsledky nášho výskumu sa nám nepodarilo nájsť.“ se

proto mohou jevit jako nadnesené a zároveň naivní. 

Za  největší  problém  autorčina  postupu  považuji  nekomentovaný  výběr  testovaných

faktorů.  Na  str.  107  se  setkáme  jen  s konstatováním,  že  „V  súlade  s  výskumným  cieľom  a

výskumnou otázkou bolo stanovených sedem hypotéz zisťujúcich, ktoré faktory majú najväčší

vplyv  na  kvalitu  života.  Autorka  si  je  vědoma,  že  „Kvalita  života  je  multifaktorový  pojem

zahŕňajúci  viaceré  zložky  života  človeka.“  ale  zkoumá  hlavně  vztah  roztroušené  sklerózy  se

zdravotní  složkou  a  v jednom případě  i  se  sociální  složku,  navíc  jde  o  vztah  se  subjektivně

vnímanou částí  kvality života! Pozitivně hodnotím to,  že si  autorka omezenou platnost  svých

zjištění uvědomuje a nesnaží se je neoprávněně zevšeobecňovat.

Pro  ověření  svých  hypotéz  autorka  zvolila  kvantitativní  výzkum  realizovaný  formou

elektronicky rozesílaného standardizovaného dotazníku MSQOL-54.  Tento postup považuji  za

vhodný a korektně zvládnutý. Nerozumím však tomu, proč svůj výzkum nazývá „výskumným

procesom“ a ne výzkumem. 



Drobné poznámky:

Autorka se v úvodě zmiňuje o tom, že „v našej spoločnosti stále prevláda názor, že je to

ochorenie neliečiteľné a vedie k invalidizácii chorého jedinca.“ Není jasné, odkud má data, která

by ji opravňovala k tomuto konstatování.

Na str. 58 autorka uvádí, že „Cieľom sociálneho podnikania je vytvoriť pracovné miesta

pre OZP.“ Je potřebné dodat, že je to jen jeden z hlavních cílů sociálního podnikání.

Autorka  se  ve  svém  popisu  metodologie  zmiňuje  o  výhodách  a  dotazníku  oproti

standardizovanému  rozhovoru:  „V  porovnaní  so  štandardizovaným  rozhovorom  má  dotazník

niekoľko výhod“ a odvolává se na Dismanovu publikaci. Tady je potřebné říct, že v Dismanově

pojetí je „dotazník“ totožný s „anketou“.

3. Práce s literaturou

Konstatuji, že autorka pracovala s domácí i zahraniční literaturou v přiměřeném rozsahu,

korektně a citované zdroje odpovídají rozsahu a obsahu zvoleného tématu.

4. Grafické zpracování

Grafická podoba textu a úprava stránek, nadpisů, grafů a tabulek je na standardní úrovni a

text působí přehledným, i když dost rozvláčným dojmem.

5. Jazyková úroveň

Jazykový styl práce má je na dobré úrovni, i když výjimečně lze najít i skutečně kuriózní

slovní  spojení  jako  např.  „Na  dosiahnutie  tohto  cieľa  bol  vykonaný  výskumný  proces“

6. Podněty k rozpravě

Autorka by mohla vysvětlit rozpor mezi názvem své práce a jejím skutečným obsahem.

7. Závěrečné hodnocení práce

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „velmi dobře“

V Praze 22. 8. 2016 Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
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