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Téma, cíl a me/oda práce 

Studentce Veronice Duchoňové zjevně leží na srdci prožívání lidí, trpících schizofrenií. Vy
užila proto svou diplomovou práci k tomu, aby s osobním zaujetím a citlivostí vůči pacientům 
poukázala na jejich duchovní život a představila ho jako hodný pozornosti a úcty. Toto téma 
považ~i za odpovídající pro diplomovou práci a pro završení studia teologie a psychosociál
ních věd za velmi vhodné. Praktičnost tohoto záměru ovšem poznamenala diplomovou práci i 
negatiÝně: text není odborně zcela propracován, spíše klouže po povrchu a dělá dojem, že 
autorka. chtěla co nejrychleji vstát od pracovního stolu a jít co nejrychleji do praxe. 

Ve svém Úvodu autorka naznačuje hypotézu, že "náboženství má vliv na efektivitu léčby 
schizofrenie" (str. 9). S hypotézou v dalším textu výslovně nepracuje a až v Závěru tvrdí, že 
tato hypotéza byla prokázána. Formuluje ji ovšem jinak, a totiž tak, že efektivní léčba schizo
frenie vyžaduje, aby byla vzata v úvahu i duchovní dimenze člověka (str. 72). Tento autorčin 
přístup vidím jako typický pro celou její diplomovou práci: to důležité je přítomno spíše 
implicitně, jakoby skryto v textu, formulováno nepříliš jasně, možná až trochu ledabyle. 

Metodologické otázky si studentka příliš nepřipouští. Shrnuje vše, co zná o schizofrenii 
(v 1. kapitole), z vlastní zkušenosti popisuje spirituální péči v Psychiatrické léčebně Bohnice 
(2. kapitola), zamýšlí se nad vztahem náboženství a schizofrenií (3. kapitola) a diplomovou 
práci dovádí k vrcholu kapitolou (4.), v níž doporučuje zpúsoby jednání se schizofrenickými 
pacienty. Do této struktury jsou vetkány tři rozhovory - dva s odborníky v oblasti spirituální 
péče, jeden s pacientem - a tři krátké kasuistiky. Metodologická neujasněnost se projevuje 
např. i v tom, že studentka na několika místech, předcházejících 4. kapitolu, kombinuje popis 
nebo výklad s doporučeními či apely (str. 11,37,38 nebo 46). 

Věcný obsah a přínos 

Nezpochybnitelným přínosem diplomové práce je upozornění na duchovní život schizofreni
ků a naléhavé sdělení, že tento duchovní život je třeba brát vážně a využít potenciál, který 
v sobě má, pro léčbu. Toto sdělení je ovšem teoreticky podepřeno dost slabě: citelně chybí 
např. ohlasy práce Pavla Říčana (zvláště jeho Psychologie náboženství a spirituality obsahuje 
dokonce několik kapitol, které korespondují s tématem diplomové práce) nebo Jara Křivohla
vého, které se zabývají vlivem spirituality na zdraví; také literatura o exorcismu je i v češtině 
už poměrně bohatá a neměla být zcela opomenuta. Na několika místech v práci se objevuje 
snaha o hodnocení pozitivního a negativního vlivu spirituality (např. str. 34 či 41) - není ale 
jasné, s jakými kritérii autorka pracuje. V určité bezmocnosti tato kritéria nakonec nechává na 
každém' člověku (str. 34). V této věci je absence Říčana a Křivohlavého téměř fatální. 

Autorka používá řadu sekundárních citací (podle biskupa Chrysostoma nebo podle Ben
dy), a to i na těch místech, kde by poměrně snadno mohla sama dohledat užitečnou literaturu. 



Psát o humanistické a transpersonální psychologii podle Bendy (na str. 52) je na konci 
magisterského studia psychosociálních věd snad až ostudné. Je třeba se také ptát, proč si 
studentka - teoložka sama nepřečetla něco o mystice nebo proč si z fakultní knihovny nevy
půjčila Williama Jamese, aby ho mohla citovat přímo. Je samozřejmě chvályhodné, že vy
slechla řadu přednášek na témata blízkájejímu zájmu (a výtahy z nich reprodukuje), ale práci 
s literaturou to nemúže nahradit. I v tomto se ukazuje, že studentka je zaměřená do praxe a že 
jí je kontakt s živými praktiky na přednáškách jistě přijemnější než studium v knihovnách. 

Forma práce 

Stavba práce není úplně srozumitelná - zvláště 3. kapitola působí poněkud chaoticky navzdo
ry (nebo kvůli?) členění v několika stupních. Na několika místech studentce "utekly" odkazy 
na zdroje: v magisterské práci by neměly být tak neurčité fráze jako "někteří odborníci" (str. 
12), podobně v poznámce 14 chybí zdroj studie (str. 32), u Dosseye chybí bibliografické úda
je (str. 37), bibliografické údaje u druhotných citací jsou nedostatečné (např. v poznámce 24, 
25 a na mnoha dalších místech). 

Autorčin styl není příliš obratný, některé věty jsou na hranici srozumitelnosti a spíše 
vytvářeJí dojem, než aby přinášely přesně formulovanou myšlenku (např. věta "Náboženský 
jazyk ... " na str. 44). Ani pravopis není dokonalý, chybí hlavně čárky, nejméně na dvou 
místech· (str. 12 a 60) je chyba ve shodě podmětu s přísudkem. Grafická úprava někdy působí 
velmi rušivě: autorka - bez zjevného důvodu - někdy odstavuje, někdy jsou věty na začátku 
odstavce neodstaveny. Také členění do odstavců nepůsobí moc logicky. Text se kvůli těmto 
drobnostem húře čte. 

Celkové hodnoceni 

Musím přiznat, že moje očekávání, které jsem si vybudoval během konzultací se studentkou, 
bylo nakonec výsledkem zklamáno. Obávám se, že se studentce její původní záměr nepoda
řilo zcela naplnit kvůli nedostatečnému počtu pacientů, kteří by s ní hovořili o svém duchov
ním životě, a že s výsledkem nemůže být zcela spokojena ani ona. Spravedlivé hodnocení je 
každopádně stupněm "dobře". 

~Lú~JJ 
Zd:~ Vojtíšek 


