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Problematika stigmatizace je v odborné a především v české literatuře velmi zanedbaná. 

Z tohoto důvodu je téma předkládané diplomové práce nelehké a o to víc záslužné. Práce má 

správný směr a strukturu a neztrácí linii u tak těžko uchopitelné oblasti jakou je mapování 

problematiky stigmatizace u lidí postižených onemocněním psychiatrického okruhu. Takovéto 

pojednání klade vysoké nároky nejen na dobrou teoretickou přípravou, ale i na schopnosti 

třídit a zpracovávat informace a abstrahovat, navíc i s přihlédnutím ke skutečnosti, že se 

autorka nespokojila s čistě teoretickou prací a pustila se do kvalitativního výzkumu. Vše se 

autorce podařilo a to v nadprůměrně kvalitě jak obsahové tak i formální stránky. Styl psaní je 

literárně poutavý a obsahově bohatý, navíc autorka prokazuje schopnost reflexe a dokáže být 

konzistentní, od bohatě členěného úvodu až po takový detail jakým je vazba diplomové práce 

v chráněné dílně. Práce přináší přehled informací o stigmatu jako psychosociálním fenoménu, 

o problematice jeho zkoumání a o jeho dopadu na psychiatrická onemocnění. Pojmy, 

se kterými autorka pracuje jsou přesně vymezené, nenechává nic nahodou. 

Empirická část je obdobně nadprůměrná, způsob získání a zpracování dat byl dobře zvolen a 

dotažen až do konce. Analýza dat je propojená s teoretickou části, nechybí psychologický 

vhled a osobní abstrakce. Metoda focus group se ukázala pro téma a podmínky práce jako 

nejvhodnější způsob sběru dat. Uvítala jsem také autorčin popis jak se k této metodě postupně 

dostala. 

V diskuzi a závěru se autorce podařilo reflektovat a shrnout výsledky její práce a to bez 



subjektivních domněnek a s propojením teorie a empirie. Přitom celou dobu je patrný autorčin 

osobní přinos. 

Téma stigmatizace je těžko uchopitelné, obtížně strukturovatelné a zpracovatelné. Autorka jej 

dokázala mimořádně zpracovat aniž by přitom ztrácela kritický a realistický pohled, dobře 

sumarizovala zjištěné informace. Zaplňuje tak mezeru v české literatuře pokud jde o 

komplexnější koncept stigmatu (psychosociální) a jeho propojení s onemocněním 

schizofrenního okruhu. Tato práce má své patřičné místo v oboru psychologie a dle mého 

názoru nepochybně přesahuje kvalitu diplomové práce. 

Proto tuto práci bez výhrad doporučuji, aby byla přijatá k obhajobě. 

V Praze, 5. září 2007 
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