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Téma osobní pohody se stalo v posledních letech známým pojmem. Pojem well-being označuje stav 

lidského prožívání a hodnocení vztahu k sobě a okolnímu světu. Jedná se o stav, kdy je nám jednoduše 

dobře. Zároveň lze osobní pohodu charakterizovat jako stav úplné tělesné, duševní a společenské 

pohody. Stav, kdy prožíváme příjemné emoce, máme nízkou hladinu negativních nálad a celkovou 

životní spokojenost. Well-being je často spojován s celkovou kvalitou života. Schizofrenie jako vážné 

duševní onemocnění zasahuje do života nejen samotného nemocného, ale i jeho blízkého okolí, 

ovlivňuje život i celkové fungování. Předkládaná diplomová práce přináší velmi zajímavé téma a nabízí 

nový pohled na danou problematiku. 

Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou základních částí – teoretické v počtu 49 stran a 

empirické části v počtu 56 stran. Práci uzavírá diskuse v počtu 8 stran. 

Teoretická část je členěná na tři základní kapitoly. První popisuje vlastní onemocnění schizofrenie. 

Důraz je kladen nejen na prezentaci samotného onemocnění včetně stigmatizace a přehledu možnosti 

terapie, kdy autorka popsala nejen farmakoterapie, ale věnovala se i podílu psychoedukace, tréninku 

sociálních dovedností a recovery přístupu. Druhá kapitola je věnována osobní pohodě - obsahuje 

definici tohoto pojmu, její vybrané modely a současná zjištění o jejich determinantách. Závěrečná 

kapitola je zaměřená již cíleně na osobní pohodu lidí, léčících se se schizofrenií. 

Empirická část práce se opírá o kvalitativní výzkum zabývající se osobní pohodou schizofreniků.

Diplomantka se zaměřila na výzkum toho, co tvoří osobní pohodu u schizofreniků a jaké determinanty 

se na osobní pohodě schizofreniků podílejí. Druhá část výzkumu srovnávala představy osobní pohody 

u schizofreniků a pracovníků, zabývajících se duševním zdravím. V projektu autorka využila metodu 

Interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), která uvažuje o člověku jako o kognitivní, lingvistické, 

emocionální i fyzické bytosti. Výsledný vzorek respondentů po splnění všech kritérii výzkumu tvořila 

skupina čtyř žen a šesti mužů.

V rámci hodnocení práce musím ocenit kvalitní zpracování teoretické části, která dává dobrý základ 

pro následující výzkumnou část. Je znát, že se autorka problému zodpovědně věnovala, což dokládá 

přehlednost včetně bohaté zahraniční literatury. Limity empirického projektu – počet participantů, 

délka rozhovoru a její vliv na spolupráci, interpretace získaných dat atd. si a diplomantka uvědomuje a 

diskutuje v závěrečné části práce. V rámci autorčiny zkušenosti s danou problematikou by mne pak 

zajímalo, zda a v jaké míře by se daly výsledky výzkumu již nyní zavzít do procesu léčby schizofreniků. 

To, co ale musím autorce práce vyčíst, je chaos v nesprávném číslování stran a kapitol, které vzájemně 

neodpovídají a působí nepřehledně. 

V rámci celkového hodnocení práce konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na práci 

diplomovou a doporučuji jí k obhajobě. Na práci oceňuji její praktický dopad, snahu autorky hledat 

možnosti zkvalitnění postupů a metod služeb pro schizofreniky. 

Diplomovou práci hodnotím na výbornou.  

V Praze dne 26.srpna 2018                                                                                           MUDr. Gabriela Šivicová
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