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     Psychopatologie v kontextu rodiny 
     
 Široké téma práce, které si studentka aktivně zvolila, je zaměřeno na závažnou 
psychopatologii- resp. diagnózu schizofrenie, která v naší současné společnosti stále nejen 
jedince, ale i rodinu značně stigmatizuje.Studentka si vytkla za cíl poukázat na vliv psychické 
nemoci na systém rodiny. 
  
V průběhu zpracovávání práce byla studentka aktivní, konzultovala jednotlivé kroky, 
projevovala značnou vytrvalost i při průběžných obtížích, které přinášelo především 
empirické získávání dat i jejich následné zpracování. 
 
V teoretické části se zabývá  faktory, které se podílejí na vzniku i průběhu závažného 
psychického onemocnění, a dále  uvádí i problematiku psychoterapie a jejích jednotlivých 
relevantních zaměření - především na rodinu. V kapitole rodina jako vztahový systém 
zvýrazňuje specifika schizofrenie i fáze vyrovnání se s diagnózou. 
  
V práci průběžně odkazuje na  přední autory , s ohledem na obtížnost tématu odkazuje i na 
autory zahraniční v českých vydáních. Rozsah odborné literatury není však nízký. 
Studentka se bohužel zcela nevyvarovala v odkazech chyb – v seznamu literatury tak někteří 
odkazovaní autoři chybí (např.Jung), citace z druhé ruky autora, kterého je možno snadno 
získat v originále, je méně přiměřená (Matoušek). 
 
Empirickou část zpracovala ve formě případové studie rodiny – resp.tří žen tří generací.  
Zvolila polostrukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, na pomezí rozhovoru narativního. 
Přímý kontakt měla studentka pouze s matkou a dcerou, s vnučkou komunikovala pomocí 
emailu.  
Při zpracování postupovala komparační metodou v jednotlivých okruzích – vzpomínky na 
dětství,hodnocení výchovy, percepce nemoci, souvislosti- heredita-nemoci, podpora rodiny, 
vztah matky a dcery,mateřství, vlastní život, klíčové okamžiky života, osobní prožitek nemoci 
 
Závěry uvádí současně s diskuzí. Studentka zároveň kriticky nahlíží na získané údaje, možný 
svůj podíl na odpovědích díky způsobu kladení otázek a jejich volbě. Poukazuje i na 
nedostatečnou podporu rodiny odborníky.Na závěr klade řadu otázek, jejichž zodpovězení by 
mohlo při dalším zkoumání vnést do problematiky více porozumění.    
 
Studentka v předkládané práci  prokázala schopnost práce s odbornou literaturou i dovednost 
získání a zpracování empirických dat v nelehké práci s psychopatologií. 
 
S ohledem na celý průběh a náročnost tématu hodnotím předkládanou práci při relevantní 
obhajobě stupněm –velmi dobře-. 
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