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Předložená bakalářská práce se věnuje zajímavému tématu psychických a sociálních 
konsekvencí primárně tělesného onemocnění. Akné patří k onemocněním, které mohou 
významnou mírou ovlivnit kvalitu života, i když často bývá považováno za „pouze“ kosmetický 
problém. V tuzemském prostředí je studií na podobné téma spíše poskrovnu. 
V úvodu bych ráda ocenila autorčinu angažovanost a velmi proaktivní přístup během celé doby 
tvorby této práce. 
Práce je členěna na teoretickou a praktickou část.  Teoretická část je přehledně strukturována, 
v úvodu je stručně představeno, co akné obnáší a jaké má příčiny (jsou zde zmíněny i faktory 
psychosociální, což je relevantní vzhledem k cíli práce). V další části již autorka rozebírá 
podrobněji dopady akné na lidskou psychiku i dopady na oblast sociálních vztahů. Autorka 
čerpá ze značného množství (převážně zahraničních) studií, jejich závěry velmi přehledně 
prezentuje a vztahuje k cíli jejího výzkumu. Oceňuji, že dokázala akcentovat a vhodně 
argumentovat potřebnost zkoumání tohoto tématu a že dokázala dobře popsat dynamiku a 
podstatu psychosomatického působení. Teoretická část dobře slouží části praktické. 
Cílem praktické části je zjistit, s jakými dopady v psychické a sociální oblasti se ženy s akné 
potýkají a jakým způsobem se s nimi vypořádávají. Je vhodně zvolena kvalitativní strategie. 
Data byla získávána pomocí polostrukturovaného rozhovoru Jeho okruhy jsou v práci 
uvedeny, nicméně bych zde explicitněji uvedla vazbu na teorii, např. volba otázky na 
„historickou perspektivu“ akné není zřejmá. Naopak musím ocenit, že si je autorka vědoma 
citlivosti svého tématu a předem si zajistila odbornou pomoc pro participantky pro případ, že 
navzdory jejich obeznámení s tématem před započetím výzkumu by se rozhovor mohl odrazit 
negativně na jejich psychickém stavu. Ve svém výzkumu se autorka zabývá pouze populací 
žen, tuto volbu má však dobře opřenou o teoretické poznatky. Nicméně zkoumání populace 
mužů by přineslo také jistě zajímavá data. 
Výsledková část práce je poměrně obsáhlá a hutná, autorce se však povedlo data prezentovat 
přehledně, velmi systematická a zdařilá je interpretační práce. Kapitola Diskuze je na výborné 
úrovni, autorka zde pěkně shrnuje svá zjištění, komparuje je s dosavadními studiemi a 
případné rozdíly diskutuje. U obhajoby by autorka mohla uvést, zda se v jejím zkoumání daly 
vysledovat nějaké trendy podle závažnosti akné (podobně, jako se objevily trendy podle délky 
trvání akné). 
Práce má jen dílčí formální nedostatky. 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji bez výhrad k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborně.  
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