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Posudek vedoucího diplomové práce Igora Kuty:

„Působení osobní příčinné orientace na adherenci 
v ambulantní fyzioterapii“

Zvolené téma diplomové práce vnímám jako cenné a zajímavé. Osobní příčinná 
orientace ve zdravotní péči není u nás dosud příliš výzkumně zohledněna, a pokud ano, tak se 
výsledky výzkumů ve svých závěrech liší. 

V teoretické části se autor zabývá pěti tematickými celky: fyzioterapií, adherencí, 
teorií motivace v oblasti zdraví a osobní příčinnou orientací. Ta to část práce je dle mého 
názoru zpracována adekvátně ke zvoleným výzkumným cílům. Kapitoly jsou přehledně 
členěny a dobře zpracovány. Text je proložen přehledem dosavadních výzkumů z této oblasti. 
Autor vycházel z četných literárních a zejména internetových zdrojů (našich i zahraničních), 
které řádně cituje. Poslední kapitola „Implikace pro praxi“ otevírá možnosti, jak výsledky 
takových výzkumů využít v praktické péči o pacienty v rámci propojení fyzioterapeutické a 
psychologické praxe.

Empirická část je věnována výzkumu souvislostí osobní příčinné orientace a 
adherence v ambulantní fyzioterapeutické péči, zejména o pacienty, kteří se léčí s bolestmi 
zad. Dále jsou tyto proměnné dány do souvislostí s některými dalšími sledovanými znaky 
(věk, pohlaví, délka trvání obtíží, vnímanou důležitostí rehabilitace, diagnózou atp.). 
Samotnému výzkumnému šetření předcházel předvýzkum, na jehož základě si autor stanovil 
výzkumné otázky a konkrétní prověřované hypotézy – str. 62 – 65. Charakteristika 
výzkumného souboru, metody sběru dat i jejich zpracování jsou náležitě popsány a doplnění 
informace o průběhu výzkumu. Cením si velmi kvalitně zpracované kapitoly „Diskuse“, kde 
se autor věnuje nejen zhodnocení výsledků svého výzkumu a zohlednění možných limitů, ale 
předkládá i četné úvahy nad nimi. 

K této části práce mám následující poznámky:
- Pozitivně vnímám zařazení informací a popisu předvýzkumu, nicméně postrádám více 
strukturované informace o následném členění těchto dvou částí a jejich odlišnostech v úvodní 
kapitole (zejména pro čtenáře může být souvislost těchto dvou částí trochu nesrozumitelná).
- Pozitivně vnímám zpracování kapitoly „Výsledky“ (včetně uvedených přehledných tabulek), 
nicméně postrádám propojení jednotlivých subkapitol s uvedenými konkrétními hypotézami 
na str. 62 – 65.
- Prosím autora, aby v rámci obhajoby uvedl, v čem vnímá přínos takto pojatého šetření a 
jakým směrem by se mohl výzkum v této oblasti dále ubírat. 

Posuzovanou diplomovou práci vnímám jako užitečnou svým zaměřením na 
zmapování osobnostních charakteristik, které mohou mít vliv na úspěšnost léčby. Přes 
uvedené vnímané nedostatky shrnuji:

Předložená diplomová práce splňuje nároky na takovou práci kladené a 
doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře.
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