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Autor předkládá práci se srozumitelným a prakticky užitečným projektem. Adherence, jako 

spolupráce klienta/pacienta s odborníkem je bezesporu podstatnou podmínkou úspěšné každé 

intervence/terapie.  

Struktura práce vychází z pojednání o fyzioterapii. Na str. 10 potom autor otevírá kapitolu 

„Faktory účinnosti terapie“, na kterou logicky navazuje kapitola „Potřeba zapojit pacienta do 

léčby“. Kromě podmínek somatických a technických (dobře zvolená vlastní fyzioterapeutická 

intervence) do hry nevyhnutelně vstupují faktory psychologické, jako je důvěra, vztah, ochota 

a obecně ona spolupráce, tedy adherence. Komentář prof. Koláře (viz str. 11), že mnohé 

principy úspěšnosti nelze přesně pojmenovat, směřuje právě do oblasti psychologie. V tomto 

bodě nabývá každá terapie v jistém podílu také podobu péče o psychiku.  

Téma adherence je předmětem kapitoly následující. Autor upozorňuje na více termínů 

(adherence, kompliance, konkordance). Zdá se, že jsou to pojmy více či méně se významem 

překrývající. Samozřejmě je důležité zamýšlet se nad tím, které faktory adherenci ovlivňují. 

Autor se tomu také podrobně věnuje možnému měření adherence a probírá vyvinuté postupy 

jako je SIRAS, AIDES a další přístupy. A protože se jako podstatná složka ukazuje (jak autor 

konstatuje) motivace, věnuje detailní pozornost právě jí a jejím specifickým podobám 

v oblasti zdraví. Přes vnější a vnitřní motivaci přechází ke konceptu osobní příčinné motivace, 

kterou zasvěceně a podrobně probírá.  

S tímto teoretickým předpolím autor otevírá empirickou část. Ve světě již provedená 

zkoumání vztahu osobní příčinné orientace a adherencí dospívají k rozdílným závěrům. Autor 

přihlíží také k věku i pohlaví. Empirická část je uvedena předvýzkumem hledajícím možnou 

vazbu mezi osobní příčinnou orientací (měřenou DOPO) a adherencí (zachycovanou návrhem 

vlastního dotazníku). Ten má podobu odpovědí (0-10) na tři oblasti: účast na terapii, plnění 

úkolů terapeuta, míra snahy. Současně to samé hodnotí terapeut a do analýzy vstupuje průměr 

hodnocení pacienta a terapeuta. V závěru této části autor konstatuje, že nenašel „téměř žádnou 

souvislost“. Zde se otevírá několik otázek: Jak (a kde v textu) je definovaná „souvislost“? Jak 

se k tomuto závěru vztahují čtyři výzkumné otázky (viz str. 51) v podobě 14ti hypotéz? V této 

části je (a odpovědi na ně) autor již neprobírá. Proč? Na str. 62 je další samostatná část 



nazvaná „Výzkumné otázky a hypotézy“. To je tedy hlavní výzkum? Proč je to takto dělené? 

Jaký důvod vedl autora k výběru dalšího vzorku osob s jednou diagnózou? Na str. 63-65 je 

opět řada hypotéz (celkem 37) v rámci čtyřech výzkumných otázek. Opět autor použil 

dotazník DOPO a upravil vlastní dotazník adherence. A ptám se: proč ho rozšířil, co ho 

k tomu vedlo a jak chápat poznámku „spokojili jsme se pouze s daty získanými od pacientů“ 

(str. 69). ? Ve výčtu výsledků autor mimo jiné prochází souvislost adherence a vybraných 

znaků (věk, pohlaví atp.). Doporučil bych přesnější formulace, než například „a navíc jsme 

získali velmi vysokou p-value“ . To vyznívá téměř jako výsledek nějaké píle, ale jde o 

hodnotu pravděpodobnosti chyby, jejíž míru si předem definujeme (např. 0.05 …). Výrok 

„zamítáme tedy alternativní hypotézu …“ je také nepřiměřený, protože ve statistice zamítáme 

hypotézu nulovou. Zde ji tedy autor podrží … Přehled výsledků autor rozložil do textu, takže 

se jednotlivě k oněm všem hypotézám nevyjadřuje. Chválím kapitolu diskuse, která je 

podrobná a čtenář se přehledně seznamuje s výsledky a úvahami nad nimi. Tuto část práce 

považuji za nejpovedenější.  

Práce je doplněná seznamem odborné literatury (v naprosté většině v podobě internetových 

zdrojů).  

 

Závěr: Práce splňuje základní požadavky na ni kladené a já ji doporučuji k obhajobě. 

Jako hodnocení navrhuji: velmi dobře. 
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