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Diplomová práce Bc. Kláry Hartlové je zaměřena na tematiku osobní pohody  u osob se 
schizofrenním onemocněnním. Jejím cílem bylo zmapovat osobní pohodu a představy  o 
možnostech jejího zvýšení u osob se schizofrenií, což je aktuálně ve spojitosti s konceptem zotavení 
významným tématem výzkumných studií. Přínos práce vnímám nejen v zaměření na samotné 
popsání míry  osobní pohody, ale i v rozšíření pohledu na konkrétní potřeby osob se schizofrenním 
onemocněním a na praktické možnosti zvýšení osobní pohody u osob se schizofrenním 
onemocněním.

Po formální stránce je práce rozdělena na teoretickou a empirickou část. Celkově (včetně příloh a 
seznamu literatury) je napsaná na 132 stranách, samotný text práce tvoří 118 stran. K práci je 
přiloženo CD s přepsanými rozhovory. Seznam literatury je bohatý, obsahuje přibližně přes 130 
titulů českých i zahraničních autorů. Vybrané tituly jsou odpovídající tématu co do obsahu, 
odbornosti i aktuálnosti. Formální úprava práce je přehledná, členění jednotlivých kapitol teoretické 
i empirické části práce je logické s dobrou návazností. 

Teoretickou část práce autorka rozdělila do tří celků - schizofrenie, osobní pohoda a osobní pohoda 
a schizofrenie. V první části přináší autorka základní informace ohledně schizofrenie, stigmatizace 
v důsledku onemocnění a léčbě schizofrenie. Nepsala bych o formách, ale spíše o typech 
schizofrenního onemocnění (s. 11). V podkapitole léčba schizofrenie se věnuje i podporovanému 
bydlení a zaměstnání, tréninku sociálních dovedností nebo recovery přístupu. Ve druhé části 
popisuje užívané definice a modely  osobní pohody, její determinantny a měření, vymezuje pojmy 
osobní pohody  a kvality  života. Třetí část je zaměřená na osobní pohodu a schizofrenii a její 
determinanty, je psaná v kontextu aktuálního konceptu zotavení. V podkapitole o možných 
způsobech zvýšení osobní pohody u osob se schizofrenií vybírá zřejmě dle vlastního uvážení 
terapeutické koncepty, které by  ke zvýšení osobní pohody mohly  přispět. Krátce se zabývá i vlivem 
pracovníků na možné zvýšení osobní pohody. Teoretická část je napsaná přehledně, autorka vychází 
z naší i zahraniční odborné literatury. Teoretická část představuje kvalitní základ pro empirickou 
část práce.

V empirické části se autorka zaměřila na zmapování osobní pohody u osob se schizofrenií a na 
jejich představy a potřeby v tomto kontextu. Zaměřila se i na rozdíly mezi pohledem pracovníků v 
oblasti duševního zdraví a osob se schizofrenií na možnosti zvýšení jejich osobní pohody. 
Vzhledem k povaze a zaměření stanovených výzkumných otázek a cílu výzkumu adekvátně zvolila 



kvalitativní metodologii. Provedla a následně za pomoci metody interpretativní analýzy IPA 
analyzovala polostrukturované rozhovory  s osobami s diagnostikovaným schizofrenním 
onemocněním (10 osob) a s pracovníky sociálních služeb pracujících s lidmi se schizofrenním 
onemocněním (10 pracovníků). V rámci triangulace pro zmapování míry osobní pohody použila 
dotazník Subjective well-being under neuroleptics a účastníci výzkumu měli ještě napsat 5 svých 
potřeb, které dávají do souvislosti s osobní pohodou. V empirické části autorka podrobně a 
přehledně popisuje průběh výzkumu, postup rozhovorů i zpracování dat, v souladu s IPA podrobně 
popisuje výzkumný soubor. Větší specifičnost by bylo možné využít i u souboru pracovníků. 
Ocenila bych více prostoru věnovaného základním údajům použité metody  SWN. Kladně hodnotím 
věnování pozornosti otázkám validity, reliability a triangulace. Kvalitativní analýza rozsáhlého 
množství dat (rozhovory byly  provedeny celkově s 20 osobami) je provedená pečlivě. Výsledky 
jsou jasně a přehledně zpracovány. Kladně hodnotím grafickou přehlednost výsledků za použití 
tabulek (kromě samotného textu i souhrnné v příloze) a odlišení písma. 
Diskuse je podrobná (8 stran). Autorka se v ní vyjádřuje k metodologickým otázkám, více prostoru 
věnuje i náhledu osob se schizofrenií. Dosažené výsledky srovnává s výsledky jiných výzkumů a 
odborně je diskutuje. Za zajímavé považuji další nápady  a směry výzkumu (např. medikace, 
srovnání pracovníků dle vzdělání). Z diskuse je taky patrná dobrá orientace a přehled autorky o 
nabízených službách péče o lidi se schizofrennním onemocněním.

V práci se nachází několik drobných nepřesností. V seznamu literatury chybí odkaz na Meyer et al. 
(2012), Borg a Kristiansen (2004), nesprávně uváděny jsou na některých místech  tečky  (např. s. 17, 
18, 40). 

Celkově lze říci, že autorka v diplomové práci přinesla téma důležité pro psychologickou praxi. U 
jeho zpracování pak prokázala schopnost na dobré úrovni pracovat s odbornou literaturou, sestavit a 
provézt výzkumný projekt, adekvátně popsat a diskutovat dosažené výsledky.  

Předložená diplomová práce Bc. Kláry Hartlové splňuje požadavky kladené na diplomové 
práce. Doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

V Praze, 24.8.2018       Katarína Loneková

 


