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Diplomovou práci tvoří text o 118 stranách včetně seznamu literatury a příloh. 

Předkládaná práce je svou povahou empirická, rozdělaná je na část teoretickou a na část 

praktickou. Seznam použité literatury obsahuje jak české, tak cizojazyčné zdroje, jejich výběr 

je relevantní k tématu práce, citace vyhovují mezinárodním normám. V textu se však 

vyskytuje veliké množství překlepů a pravopisných chyb, což působí ledabyle a snižuje tak 

vážnost předkládaných sdělení.  

Téma diplomové práce je aktuální a jeho uchopení je do určité míry originální, 

podobně zpracovaných a zaměřených výzkumů u nás existuje málo. Z hlediska obsahu je text 

adekvátně rozvržen mezi teoreticky a prakticky zaměřené kapitoly. Teoretická část je 

zpracována přehledně, avšak témata jsou mezi sebou propojena málo, v podstatě jsou jen 

řazena za sebou.  

Cílem výzkumu bylo popsat účinné faktory psychoterapie osob se schizofrenií 

z pohledu psychoterapeuta. Výzkumná metodologie byla zvolena adekvátně k cíli výzkumu, 

autorka použila kvalitativní přístup, data sbírala formou polostrukturovaného rozhovoru a 

analyzovala je pomocí metody zakotvené teorie. Oceňuji nasazení, s jakým studentka data 

zpracovávala, ke škodě výsledné práce je proto nezveřejnění konkrétního postupu analýzy 

jednotlivých rozhovorů tak, aby čtenář mohl analýzu dat sledovat. V příloze autorka 

uveřejnila pouze jeden rozhovor. Domnívám se, že měla alespoň okomentovat, proč 

neuveřejnila zbývající rozhovory.  

Za závažný nedostatek práce považuji chybění diskuse. V kapitole Diskuse odpovídá 

autorka na výzkumné otázky, ale svá zjištění nediskutuje, nereflektuje provedený výzkum, ani 

se nijak nevztahuje k výzkumům na podobné téma již realizovaným. V práci vůbec chybí 

citace jiných, obdobně zaměřených studií.  

Přes uvedené nedostatky osvědčila Martina Burianová při zpracovávání diplomové 

práce dovednosti spojené s realizací výzkumu a schopnost interpretovat získaná data na 

požadované úrovni, proto její diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě 

diplomové práce nechť se studentka zaměří na chybějící diskusi a nastíní možnosti dalšího 

využití svých zjištění z empirické části práce.  
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