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Předložená dizertační práce se zabývá velmi aktuální a společensky důležitou problematikou 
– problematikou léčebného přístupu a léčebně-terapeutických možnostech při léčbě 
schizofrenie.  

Text je v anglickém jazyce, obsahuje 144 stran + 4 přílohy.  

Autorka v teoretické části dizertační práce charakterizuje emoční paradox u schizofrenie, 
který popisuje současně jako disociaci mezi hrubě narušeným vnímáním emocí a jejich 
zachovaným prožíváním. Dále uvádí, že emoční paradox vzniká z generalizovaného 
poškození emočního vjemu. Informace čerpá z mnoha aktuálních zahraničních prací. 

Cílem práce bylo objasnit původ emočního paradoxu u schizofrenie. Poznatky výzkumu 
vycházely z výsledků sledovaní dvou skupin, který zahrnoval 45 osob se schizofrenií o 
různorodé symptomatologii a 45 osob bez vlastní či rodinné psychiatrické anamnézy. Skupiny 
odpovídaly věkem, pohlavím, vzděláním. 

Význam muzikoterapie při využití terapeutických přístupu k duševně nemocným, včetně 
„psychotiků,“ má svůj význam, tradici i budoucnost. Autorka uvádí, že intervence 
muzikoterapie vycházejí z předpokladu těsné shody mezi vnímáním emocí a prožitkem. Tento 
předpoklad se nezdá být narušen v případě schizofrenie, jak naznačuje obecněji přijímaná 
interpretace emočního paradoxu. Hudební terapie (resp. muzikoterapie) se tedy jeví jako 
efektivní.  

Hudba u osob se schizofrenií nevyvolala v průběhu výzkumu, žádnou stresovou reakci. 
Využití muzikoterapie u psychóz je metoda dílčí, podpůrná, která má však svůj význam při 
vhodné kombinaci s ostatními psychoterapeutickými a farmakoterapeutickými přístupy. 
 

V diskusi se autorka vyjadřuje k dosaženým výsledkům, které konfrontuje s podobnými 
zahraničními pracemi. To poukazuje u autorky na hlubší odborné znalosti dané problematiky. 
Cenné je, že zmiňuje nejenom přínos zjištěných výsledků pro klinickou praxi, ale i limity 
samotného výzkumu. 

 

 



Hodnocení:  
         
Dizertační práce se zabývá aktuálním tématem, které má pro psychiatrii, psychologii a další 
příbuzné obory, značný význam. Autorka posuzované téma velmi pečlivě a kvalitně 
zpracovala s přehledem relevantní literatury a jasným formulováním cílů a hypotéz výzkumu. 
Použité metody jsou výstižně popsány. Výsledky jsou zpracovány v sérii správně popsaných 
grafů, obrázků a tabulek. Pozitivně hodnotím i obsažný přehled aktuální a správně citované 
domácí a cizojazyčné literatury i seznam zkratek.  

 

Otázka pro obhajobu: Vysvětlete jaké „zavedené baterie emocionální hudby“ byly v testu 
požity, resp. co, určuje pojem „zavedené baterie?“  

 
Závěr: Předložená dizertační práce splňuje všechny náležitosti kladené na tento typ práce, 
včetně správně citované literatury. Doktorandka prokázala schopnost pracovat samostatně na 
výzkumných projektech. Proto doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byl Mgr. Barboře 
Keřkové, udělen titul Ph.D. 
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