
Hodnocení bakalářské  práce Bc.Lenky Strouhalové: 

Podpora rozvoje osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění: 

Možnosti narativní praxe 

 

1. Zaměření bakalářské práce a její základní koncepce 

Autorka se ve své práci zaměřila na tzv. narativní přístup a jeho přínos pro cílovou 

skupinu lidí s duševním onemocněním, respektive se závislostmi.  Cílem její práce 

bylo ukázat jak tento přístup a jeho metody mohou být využity v praxi sociálního 

pracovníka, který se věnuje lidem s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení 

(recovery).  

 

2. Teoretická část 

Autorka se zde nepustila do výčtu duševních onemocnění a jejich symptomů ( které 

máme možnost v bakalářských, ale i diplomových  pracích číst znovu a znovu…..) a 

namísto toho  erudovaně popsala základní východiska narativního přístupu, jeho 

využití a přínos pro praxi sociálního pracovníka. Zkoumala možnosti narativního 

přístupu  ve vztahu k osobní identitě, konceptu, který je důležitou a neopominutelnou 

součástí procesu zotavení (recovery) lidí s duševním onemocněním. Podařilo se jí tak 

předložit text, který je originální, nabízí další úvahy nad těmito tématy. 

Jako velmi cenné v teoretické části vidím zpřehlednění jednotlivých témat a jejich 

propojení.  

 

3. Praktická část 

Praktická část se sestává ze dvou podkapitol: kvalitativní studie na základě rozhovorů 

s uživateli péče o duševní zdraví a námětu na využití narativního přístupu v práci s 

lidmi s duševním onemocněním. Vychází z výzkumných otázek, které si klade, kdy 

výchozí otázkou je: jak lidé s duševním onemocněním vnímají svou identitu. První 

část , kdy autorka vede rozhovor s respondenty- peery v oblasti péče o duševní zdraví, 

přináší zajímavý pohled na vnitřní svět těchto lidí, domnívám se, že její rozšíření 

s větším počtem respondentů by byla velmi zajímavá studie (na úrovni diplomové 

práce). Druhá část, kdy respondenty jsou lidé se závislostí, je spíše sondou, zda  jí 

zvolená metoda může u této skupiny lidí fungovat.  
 
4.Propojení teoretické a praktické části a předložené závěry 

Autorka se opírá v praktické části o základní východiska, uvedená v části teoretické. 

Předložené závěry jsou prezentovány přehledně bez nároků na přílišnou generalizaci. 

Jako lehce sporné vidím spojení lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a lidí se 

závislostmi do jedné skupiny. 

 

5. Úroveň formálního zpracování 

Práce je napsaná srozumitelně, autorka pečlivě dodržuje členění a tedy i strukturu 

práce. Rozsah citované literatury odpovídá spíše diplomové práci, autorka hojně 

čerpala i ze zahraniční literatury.  

 

6. Shrnutí 

Text je pečlivě zpracovaný, věcně doložený – nejen že splňuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci, ale svým rozsahem a kvalitou odpovídá spíše práci diplomové. 

Platí to zejména pro teoretickou část. Autorka v textu  nastiňuje své původní úvahy ze 

kterých vychází při formulování hypotéz, ty se snaží v praktické obhájit. 



Téma práce je v současné době snad již opravdu chystaných změn v oblasti péče o 

duševně nemocné aktuální, protože otevírá pohled na vnitřní faktory procesu úzdravy 

(motivace, identita) bez kterých změny vnějšího života (adaptace) lidí s duševním 

onemocněním zůstávají vratkými. V závislosti na zodpovězení eventuálních otázek 

oponenta navrhuji hodnocení  v ý b o r n ě. 
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