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CdI()žerlá práce obsahuje 72 stran textu řazeného do 4 kapitol. Studentka hledala téma, 

by bylo možné propojit oba studované obory, což se podařilo. Náročnost zvoleného 

je ale značná, i proto kvalita textu kolísavá. Přestože cíle by ly poměrně dobře 

Iov;íny, jejich splněni by jistě vyžadovalo vyšší míru erudice. Praxe v O.p.s. BONA byla 

~nos:ná,jak dlouho ale trvala a v jaké roli zde autorka práce byla? V každém případě 

získaných zkušeností lépe využít, např. proč je většina kazuistik převzata 

-',rrv'1 V Úvodu fonnulovaná hypotéza je nejednoznačná, její potvrzení a validita 

vyžaduje hlubší kvalitativní výzkum dle pravidel vědecké praxe. Zájem studentky o 

je přesto evidentní, důkazem jsou poznámky z úfasti na mnoha přednáškách a 

IíI6Iffch věnovaných duševnímu zdraví. 

kaPitola obsahuje zákla,dní informace o schizofrenii, text je . v zásadě zdařilý 

!timkou několika nedostatků. Nth. II je náznak polemiky na téma příznaků schizofrenie -

!lle:rJLtka uvádí jednu stručnou větu ze své praxe, proč nebyla rozvinuta? Byl správně 

Iio)Jen termín "etiologie" v kapitole 1.2 ? Tatáž kapitola obsahuje několik tzv. výkřiků 

Nelze kategoricky tvrdit, že je při klasické léčbě opomijena duchovní dimenze. Co je 

.ldasická léčba? Léčí např. Martin Jarolímek klasicky a opomíjí duchovni dimenzi? Název 

kapitoly, který zni "Psychiatrická léčebna Bohnice", je trochu nelogický a neodpovídá 

očekávanému obsahu. Lze kvalitně vystihnout alespoň základní charakteristiku celé léčebny 

na několika stranách? Proč se nevěnovat pouze spirituální péči, lépe by to souviselo s cíli 

práce. Ani způsoby léčby v PL Bohnice nelze zachytit najediné straně. Možná je škoda, že 

v textu práce nebyl věnován prostor také spirituální péči přímo na pracovišti, kde byla autorka 

textu na praxi. Uvedené rozhovory však zvyšují čtivost textu, s cíli práce bezprostředně 

koresponduje především rozhovor druhý. Ve třetí kapitole lze chválit originalitu textu, 

zajímavost naznačených témat, kazuistiku, rozhovor a uvedení vlastních komentářů. 

Nedostatkem je pak určitá nekompaktnost a schematičnost textu, ale hlavně neuvedení 

relevantních odborných pramenů a výzkumů, které v podobné práci nelze opomenout 

(pargament, Křivohlavý aj.). V kapitole 3.3.3.3 se studentka pustila "na velmi tenký led". 



Téma exorcismu nelze takto jednoduše pojmout. Lze vůbec vodborné práci klasifikovat 

"člověka posedlého ďáblem"? Vždyť text je v přímém rozporu s duchem strany 59 téže práce. 

Zde je mnohem lépe vyjádřena nesmyslnost jednání, kdy profesionální pomáhající přisuzují 

potíže pacienta vlivu démonů. Text čtvrté kapitoly působí poněkud rozpačitě, bylo by 

přínosem pečlivěji formulovat také kompetence a doporučené jednání jiných pomáhajících 

než duchovních (toto studentka částečně řeší v kap. 4.8). Skutečně souhlasíte s tvrzením Pavla 

Stehna, že "duševní a duchovní rovina se nemohou mísit?" Neodporuje tato věta duchu celé 

předložené práce? Pokud ne, žádá hlubší vysvětlení. Čtvrtá kapitola činí útržkovitý dojem, 

některé její části jsou psány v jakýchsi náznacích, ačkoli by měly být významné (např. téma 

multidisciplinarity). Text se "rozbíhá" do mnoha dílčích témat, která nebylo možno kvalitně 

pojmout. Přesto oceňuji množství zajímavých odkazů a informací v této poslední kapitole. 

Po f<;Jrmální stránce je třeba kladně zhodnotit především důslednou práci s užitými zdroji 

(s výjim)<:ou kapitoly druhé). Seznam literatury je bohatý a správně zapsaný, trochu nelogické 

je pouze, dělení zdrojů. Hlavním nedostatkem je poměrně vysoké množství pravopisných chyb 

a překlepů, bohužel snižují úroveň obsahově přínosných míst (např. mnoho chybějících čárek 

ve větách vedlejších, s. 22 - "v součastné době", s. 34 "satan" nebo "Satan"?, "viz." aj.). 

Naopak oceňuji příjemnou stylistiku, až na některé příliš pedagogicky laděné pasáže, které 

nejsou vodborné práci vhodné (s. 44, 54). Kvalitu poměrně zdařilé odborné kompilace 

snižuje následující nešvar - text často působí jako "výpisky" z jednotlivých pramenů (ve stylu 

"co odstavec, to jiný autoť'). Lépe je kompilovat tematicky, obsahově a postupně vytvářet 

diskusi. Drobnou chybou je pak nejasné dělení odstavců, mezery mezi nimi a ne vždy správné 

užití "tamtéž"). Práce postrádá shrnutí v českém a anglickém jazyce. 

Závěr: 
Předložená práce je cenná svým tématem a nevšedním zaujetím studentky. Její pečlivost a 

snaha správně téma uchopit se však místy míjela účinkem, což je vzhledem k vynaloženému 

úsilí škoda. Po určitých úpravách by ale text mohl sloužit jako cenný, informačně bohatý a 

přehledný studijni materiál pro pracovníky pomáhajících profesí. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: Velmi dobře 

Podnět k obhajobě: 
Pokuste se stručně formulovat konkrétní způsoby práce s duchovní dimenzí schizofreniků. 

Kteří pomáhající jsou kompetentní s duchovní dimenzí pracovat a lze s ní vlastně nepracovat? 
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