
POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI  

Bc. Miroslavy Veselkové 

Subjektivní vnímání léčby osobami se schizofrenním onemocněním 

Diplomová práce Bc. Miroslavy Veselkové se věnuje tematice subjektivního postoje a hodnocení 
léčby osobami se schizofrenním onemocněním. Téma je zpracováno v kontextu aktuální reformy 
psychiatrické péče obracející se na větší participaci na léčebném procesu osob se schizofrenním 
onemocněním. 

Diplomová práce je napsaná na 96 stranách. Je tradičně rozdělena na literárně-přehledovou a 
empirickou část. Seznam literatury je bohatý, autorka čerpá z tématu odpovídající literatury, s 
převahou zahraničních (ale nejen) výzkumných studií v oblasti léčby schizofrenního onemocnění. 
Citační práce je na dobré úrovni, rovněž i grafická úprava práce. 

V literárně-přehledové části nejdříve přibližuje schizofrenní onemocnění. Vychází ze zatím užívané 
MKN-10. Dále se věnuje jednotlivým způsobům léčby, a to zejména léčbě psychologické. Popisuje 
jednotlivé druhy léčby a výzkumy ohledně její efektivity u osob se schizofrenním onemocněním.  V 
poslední kapitole se věnuje subjektivnímu vnímání léčby osobami se schizofrenním onemocněním. 
Informace jsou podávané s dobrou odbornou erudicí a s dobrou logickou návazností.  

Cílem empirické části bylo zmapovat zkušenost osob se schizofrenním onemocněním s léčbou, 
kterou podstoupili v rámci hospitalizace v psychiatrické nemocnici a jejich postoj k poskytovaným 
intervencím. Autorka si položila dvě výzkumné otázky, které se snažila zodpovědět prostřednictvím 
kvalitativního výzkumu. Kladně hodnotím, že autorka před samotným výzkumem provedla  
předvýzkum. Výzkumný soubor tvořilo 9 osob léčících se pro schizofrenní onemocnění v 
stabilizační fázi onemocnění. K získání dat použila polostrukturovaný dotazník a v rámci 
triangulace dat techniku třídění karet. Data zpracovávala pomocí metody IPA. Výzkum a jeho 
průběh jsou podrobně popsané. Autorka jasně vymezuje použitá kritéria zařazení do výzkumu.  
Výzkumný soubor popisuje celkově i dle požadavků metody IPA. Jasně vymezuje znění a zaměření 
výzkumných otázek. Práce s daty i výsledky jsou řádně popsané. Popis výsledků strukturovala dle 
výzkumných otázek. Oceňuji grafické zpracování (schémata) jednotlivých kategorií a použití 
tabulek, které přinášejí větší přehlednost a názornost autorčiných zjištění.  

V diskusi autorka srovnává dosažené výsledky s jinými realizovanými studiemi v oblasti léčby osob 
se schizofrenním onemocněním. Podrobně a na odborné úrovni se vztahuje k limitům a 
metodologickým otázkám  výzkumu a přináší návrhy pro další výzkum a praxi v této oblasti. 



Autorka o dané téma prokázala dlouhodobý zájem. Pro seznámení se s danou problematikou a 
hlubší porozumění absolvovala dlouhodobější stáž v psychiatrické nemocnici, připravila krátký 
předvýzkum, dále provedla 8 rozhovorů s osobami se schizofrenním onemocněním, na základě 
kterých následně pozměnila způsob kladení otázek a rozšířila je o zahrnutí kontextu léčby. Z 
předložené diplomové práce je patrná autorčina pečlivost v zpracování tématu, přípravě výzkumné 
studie i zpracování získaných dat. 

Diplomová práce Bc. Miroslavy Veselkové splňuje požadavky na ní kladené. Doporučuji jí k 
obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

 V Praze, 7.9.2020     Katarína Loneková 


