
Posudek oponenta na  bakalářskou práci  Anny Jirsové 

Systemický p řístup v psychosomatice 

 

Navzdory názvu si autorka klade za hlavní cíl své práce teoretické  rozpracování 

důsledků systemického přístupu pro uvažování o člověku, konkrétnější výzkumné 

otázky autorka neformuluje.  Tomuto tématu je také věnována podstatná část práce a 

pozornosti. 

Autorka precizně zpracovala téma systemického  přístupu od vývoje systemického 

myšlení v přírodních vědách k systemickému přístupu k člověku a jeho možným 

podobám (z hlediska  filozofie, léčebné praxe, výzkumu, atd.). 

 

V další, kratší části práce již dochází k propojení systemického a psychosomatického 

přístupu. Toto téma je velmi zajímavé, ale stejně tak náročné a obšírné. V rámci 

možností  nám ale autorka předkládá kvalitně zpracovanou kapitolu, ve které jsou 

uvedeny hlavní teze tohoto propojení. 

Autorka nás seznamuje s psychosomatickým pohledem na člověka a dále se zamýšlí 

nad pojetím nemoci v současné medicínské praxi, tuto kapitolu považuji za zdařilou, 

srozumitelnou a čtivou. 

K této kapitole mám jednu drobnou připomínku - pokud se autorka pouští do 

hodnocení stavu psychosomatického přístupu v ČR (cit:: „V České republice zatím do 

běžné praxe psychosomatický pohled až na výjimky nepronikl.“, str. 30), pak by bylo 

vhodné toto tvrzení o něco opřít.  

 

Závěr práce je stručný a obsahově velmi chudý. Nevyjadřuje se k výzkumným 

otázkám (resp. k cíli práce), autorka pouze opakuje, co bylo záměrem práce. Není 

zde žádná snaha diskutovat a podtrhnout závěry práce, autorka jen velmi letmo a 

povrchně  zmiňuje možnou existenci dalších otázek či cest, které se touto prací 

otevírají. Tato část by si jistě zasloužila hlubší a širší rozpracování.  

 



Text je psán na vysoké odborné úrovni a místy je pro mne obtížné odlišit, zda text je 

autorky či se jedná o kompilaci uvedené literatury. Také dodržování citací považuji 

v odborném textu za důležité. Tento předpoklad autorka bohužel ne vždy 

stoprocentně splňuje. 

Pozitivem práce je, že se autorka nezalekla náročného tématu a snažila se ho 

komplexně zprostředkovat.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 30 – 35 bodů. 

 

 

V Praze dne 18. srpna 2008    Mgr. Eva Richterová 

 

 


