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V úvodu svého posudku bych ráda vyzdvihla volbu tématu této práce. Téma neurotických poruch, 

potažmo panické poruchy, je v současné době velmi aktuální. Pozornost bývá věnována ponejvíce 

klinickému obrazu a možnostem léčby, o poznání méně je soustředěna na okolí takto postiženého 

člověka, přičemž právě partneři pacientů mohou mít na průběh onemocnění a jeho vyléčení 

nezanedbatelný vliv. Proto tuto práci považuji za užitečný počin, neboť poukazuje na důležitou roli 

partnerů.

Práce má část teoretickou a empirickou. Teoretickou část považuji po obsahové i formální stránce za 

solidně zpracovanou.  Kapitoly jsou logicky členěny a mají jasnou myšlenkovou linii. Autorka se ohlíží i 

do historie týkající se úzkostných poruch, kde se mj. odráží i přístup společnosti k těmto 

onemocněním. Následuje představení klinického obrazu a možností léčby - byť tato část (co se 

psychoterapie týče) nejde příliš do hloubky ani šířky, považuji ji v rámci bakalářské práce za 

dostatečně osvětlující. V závěrečné části práce se autorka zabývá vzájemným působením 

partnerského vztahu, průběhu panické poruchy a léčby, nechybí přehled výzkumů zabývajících se 

touto problematikou a ilustrujících rozdílné pohledy odborné veřejnosti, co se týče vztahu panické 

poruchy a kvality partnerského svazku. Autorka v teoretické části prokázala, že je schopna pracovat s 

odbornými zdroji a čerpat z nich relevantní poznatky. Přesto si k této části neodpustím pár 

poznámek. Po formální stránce je text na některých místech zatížen překlepy (zavádějící je pak užití 

zkratky "KTB" místo KBT), místy chybí citace. Po stránce obsahové musím poukázat na nezbytnost 

precizního zacházení s diagnostickými kategoriemi - např. na s. 9 autorka uvádí,, že "panická porucha 

je jedna z nejvíce hendikepujících fobií" - při letmém pohledu do MKN-10 se dá ovšem zjistit, že 

panická porucha spadá mezi tzv. Jiné úzkostné poruchy (F41.0), nikoliv pod Fobické úzkostné poruchy 

(F40), kam spadá agorafobie s panickou poruchou (F40.01), o které je v textu také řeč. V textu je také 

zaměněn termín "relaps", označující znovupropuknutí nemoci, za termín remise, což je období bez 

příznaků nemoci (s.21).

Cílem empirické části je zmapovat a analyzovat prožívání jednak žen s panickou poruchou a jednak 

jejich partnerů, související se samotnou nemocí, jejím dopadem na vztah a potažmo kvalitu života a 

její léčbou. Pro svůj výzkum autorka využívá kvalitivní metodologické postupy, což považuji za 

relevantní výzkumnému cíli. Autorka pokládá celkem 5 výzkumných otázek, které výzkumný cíl 

adekvátně rozvíjejí.  Za zdařilý považuji navržený design polostrukturovaného rozhovoru, otázky jsou 

formulovány vhodným způsobem. Dále bych ráda vyzdvihla autorčinu angažovanost při získávání 

informátorů, které je v kontextu zkoumané problematiky velmi nelehké. Vzorek 8 párů považuji za 

dostatečný. Konkrétní analytické postupy autorka nepopisuje, kategorie odpovědí zvolila dle 

položených výzkumných otázek. Získaná data velmi dobře prezentuje, rozsahem jsou přiměřená a 

obsahově bohatá, výpovědi jsou citlivě ilustrovány úryvky z rozhovorů. Získaný materiál má dobrý 

potenciál pro další interpretace. Zde musím poznamenat, že tento zdroj autorka využila jen velmi 

málo a nesměle. Samozřejmě se vzhledem k faktu, že autorka není profesionální terapeut, nedají 



očekávat hluboké interpretace psychologického rázu, přesto bych však očekávala rozkrytí významu 

některých sdělení (např. jak je jednotlivými informátory chápán význam slova "léčba" atp.), diskuzi 

rozporů (rozdílný prvotní pohled mužů a žen na panickou poruchu, proč pro muže byl důležitý fakt 

absence vážného somatického onemocnění a pro ženy ne, atd.). Takto má práce charakter více méně 

explorační. Tím práci rozhodně nechci devalvovat, i tak přináší řadu významných poznatků. V kapitole 

Diskuze autorka své závěry staví do kontextu jiných výzkumů a neopomíjí ani rozvahu nad možnými 

limity svého výzkumu (např. co se týče výzkumného vzorku a jeho možný vliv na výsledky výzkumu).

I přes uvedené připomínky práci považuji za zdařilou a užitečnou, nabízející četné možnosti na ni 

navázat dalšími výzkumnými počiny.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Praze dne 11. října 2011  Mgr. Eva Richterová




