
Název bakalářské práce : Schizofrenik v sociálně kulturním prostředí, jeho výtvarný 
projev a vnímání světa
Autorka : Markéta Brichcínová, DiS.
Katedra : teorie kultury (kulturologie)
Obor : kulturologie
Obhajoba Bc práce : září 2011
Vedoucí Bc práce : Doc.PhDr.Karel Hnilica, CSc.
Oponent Bc práce : Doc.PhDr.Martin Matějů

P o s u d e k oponenta

Předložená bakalářská práce Markéty Brichcínové, DiS. nazvaná „Schizofrenik v sociálně 
kulturním prostředí, jeho výtvarný projev a vnímání světa“ představuje zajímavou studii 
věnovanou průniku psychologické a kulturologické problematiky.
Práce se věnuje popisu schizofrenie, její diagnóze a léčbě jak v historickém kontextu, tak 
v současnosti. Autorka se ve své monograficky pojaté bakalářské práci zabývá zejména 
analýzou reflexe duševně nemocných ze strany soudobé společnosti. Zabývá se dále 
zajímavou a nosnou problematikou vlivu tvorby a kreativity na nemoc a možnosti jejího 
léčení. Pro tento účel se soustřeďuje práce ne působení kulturního prostředí a na výtvarný 
projev postižených osob. 
Toto kulturologické vyústění práce je založeno na kasuistické metodě a je zajímavé, zdařilé a  
invenční. Jak písemný, tak výtvarný (obrazový či věcně artificiální) materiál  svědčí o vlivu 
kultury na osobnost postižených osob i o velmi pečlivém metodologickém zpracování 
zvoleného tématu.
Bakalářská práce M.Brichcínové o celkovém rozsahu 61 stran a 35 obrázků obsažených 
v příloze je kromě úvodu rozdělena do dvou základních částí – teoretické a praktické. Uvnitř 
těchto částí je strukturována do relevantních kapitol a podkapitol. Po závěru následuje 
invenční a vhodný slovník pojmů, použitá literatura, seznam příloh a přílohy samotné.
V teoretické části práce je pozornost věnována vzniku a průběhu onemocnění. Podkapitola 
1.5. nazvaná „Kulturní hledisko“ ústí v kapitole č.2 „Schizofrenik jako umělec“ zabývající se 
danou problematikou. Velmi oprávněně je poukázáno v této souvislosti na přínos Prof.Dr. Ivo 
Pondělíčka pro rozvoj této oblasti bádání stejně tak i na příklad účinnosti a smysluplnosti 
fenoménu „Art brut“. Praktická část je věnována podrobné kasuistice tří případů 
představujících možné sondy do identifikace vnímání kultury a kreativních výtvarně pojatých 
artefaktů vnímaných nebo vytvářených postiženými osobami mužského pohlaví.
Jako dílčí náměty pro diskusi mám tři otázky :

1. Jak autorka dospěla k volbě tématu a jak dlouho se jeho zpracování věnovala ?
2. Proč nazvala autorka na str.7 (i jinde) fenomén „Art brut“ tajemným ?
3. Z jakého důvodu se v případě kasuistické interakce a komunikace soustředila autorka 

jen na muže ? Domnívá se, že v případě kontaktu se ženami by byla svým pohlavím 
sama ovlivněna či znevýhodněna a došla k jiným výsledkům, poznatkům a tedy i 
navazujícím novým otázkám ?

Bakalářskou práci Markéty Brichcínové považuji za zdařilou a plně ji doporučuji k obhajobě.

                                                                                Doc.PhDr.Martin Matějů


