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Práce  Ilony  Fanfrdlové  je  zajímavým  příspěvkem  z  oblasti  klinické  psychologie.  Zhodnocuje 
klinicko psychologické téma v širším společenskovědním kontextu zacílením tématu do oblasti 
vlivu panické poruchy na partnerské vztahy a významu partnerského vztahu pro průběh a léčbu této 
poruchy- což velice oceňuji. Dle mého soudu si tak v rámci problematiky panických poruch vybírá 
relevantní  a  především v  českém kontextu  neprobádané  téma.  Pro  zpracování  práce  vychází  z 
domácí i zahraniční literatury. 
Práce je strukturována na teoretickou a tzv. praktickou část. V teoretické části autorka seznamuje 
čtenáře s problematikou panických poruch a jejich léčby a postupně akcentuje otázku léčby této 
poruchy a významu rodinných kontextů pro překonávání této poruchy : tedy významu partnerského 
vztahu a partnerů nemocných pro léčbu panické poruchy.
V empirické části autorka zaměřuje pozornost na ženy trpící panickou poruchou a cílí především na 
deskripci pohledu z perspektivy partnerů žen trpících touto poruchou i těchto žen samotných.
 
Domnívám  se,  že  autorka  úspěšně  nalézá  relevantní  téma  pro  svoji  první  badatelskou  práci. 
Metodologie  projektu  se  inspiruje  kvalitativními  přístupy  a  realizace  projektu  nese  známky 
citlivosti zůčastněného badatele.  V textu praktické části postrádám formulaci výzkumných otázek. 
Autorka  si  klade  otázky,  ale  nepopisuje  cestu  od  cíle  výzkumu (...zmapovat  pocity  partnerů  a 
situaci,  do které  jsou prostřednictvím nemoci  vrženi,  vnímání  nemoci  a  její  řešení...  str.  33)  k 
formulaci  výzkumných  otázek  (  str.  33  dole).  Čtenář  tak  neví,  co  vede/inspiruje  volbu  dosti 
konrétně formulovaných otázek. Na druhou stranu oceňuji argumentaci za konrétními otázkami pro 
rozhovory  s  respondenty,  která  snad  může  svědčit  o  promyšlené  volbě  těchto  otázek.  Popis 
metodologie sběru dat  i vzorku pro výzkum  je realizován kvalitně a pečlivě. 
Nosné kapitoly praktické  části  –  Zpracování  a  interpretace  výsledků  však nemají  transparentní 
myšlenkovou práci. V prvé řadě postrádám osvětlení transformace výzkumných otázek do podoby 
kategorí obsahové analýzy rozhovorů : autorka si klade 5 výzkumných otázek, respondentům v 
průběhu rozhovoru pokládá 7 otázek a ve zpracování výzkumu sestavuje 5 oblastí /kategorí, které 
tvoří osu popisu výzkumných dat a osu pro tvorbu závěrů výzkumu.  Otázky, které autorka volí jako 
osu pro rozhovor dosti variují ve své otevřenosti a tak je možné předpokládat, že některé z otázek 
budou  dávat  respondentům  více  prostoru  a  badateli  více   možností  v  exploraci  sledovaného 
problému.  Pro obsahovou analýzu i transparentní komunikaci metodologie zpracování dat ( tedy 
jak  je  obsahová  analýza  realizována)  je  třeba,  aby byl  konkrétní  postup  realizace  této  analýzy 
popsán, případně aby se autor přihlásil k nějakému inspirujícímu materiálu. 
I když jsou výsledná zjištění prezentována přehledně, čtenář nemá jinou možnost než souhlasit s 
tím, co je uvedeno  -  neví totiž ,  jak tato zjištění vznikla.  Pro jednotlivá akcentovaná témata 
sestavuje autorka tabulky s přehledem zjištění-  tyto tabulky ovšem obsahují  jen výčet nějakých 
pravděpodobně kategorií, k nimž ale chybí kvantifikace nebo přímé připsaní četnosti. Kategorie  by 
měly být připsané konrétním odpovědím respondentů. Poněvadž práce postrádá přílohy s přepisy 
rozhovorů není ani možné jednotlivá zjištění doložit. 

Celkově  práci  hodnotím  jako  zdařilou,  oceňuji  zejména  volbu  tématu  ale  na  úrovni 
metodologického zopracování výzkumu shledávám vážné nedostatky. Práci tedy navrhuji hodnotit 
známkou velmi dobře při její spodní hranici. 
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