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Zvolené téma:   

Autor si za cíl klade zjistit, jak a proč úzkostné poruchy vznikají, zda se jim lze vyhnout a jak 
nacházet nejvhodnější i nejkratší cestu z obtíží, také se tématem chce zabývat z pohledu křesťanské víry.  

Použitá metoda:  

Práce je koncipována jako kompilace literatury a vlastních pohledů na problematiku, doplněna je 
kazuistikami. V práci jsou přímé citace pouze z pěti zdrojů (Praško, Vágnerová, Kratochvíl, Honzák et 
al, Crabb). Diskuse s další literaturou chybí.  

Struktura práce:  

Práce je dělena do logicky navazujících kapitol, které se však obsahově často překrývají. Texty 
kapitol jsou souvislým textem, nejsou dále vnitřně přehledně rozčleněny.  

Obsah:  

V úvodu deklarovaný cíl práce je naplněn jen z části. Obsahově se práce ponejvíce dotýká tří 
základních témat, ke kterým se opakovaně text vrací: definice pojmu úzkostné poruchy, historie vývoje 
pojmu a léčba poruch. Oceňuji podrobný nástin vývoje poznávání úzkostných poruch. Toto téma se ale 
objevuje v několika kapitolách, vhodnější by bylo jej sloučit do kapitoly jedné (3.kapitola, 6.kapitola, 
7.kapitola).  

Základní nedostatek práce vidím v tom, co mělo být zřejmě předností práce: „Snažil jsem se v práci 
udržovat subjektivní nadhled nad problematikou“. Tento nadhled se ale odráží též v závěrech a tvrzeních,  
které nejsou podložené a jsou založené jen na subjektivním pohledu autora, např. hodnocení vhodnosti 
farmakoterapie při léčbě poruch. Se subjektivními vyjádřeními se v práci setkáváme až příliš často 
(„Domnívám se, že nejdříve, zřejmě ihned po porodu, dítě začne prožívat první stavy úzkosti ze 
somatického vstupu do našeho, tj. běžného světa a života“ ; „Věřím, že ji (prevenci) lze rozdělit na 
laickou a odbornou a dále na primární, sekundární a terciální“). Pro bakalářskou práci jsou vhodné 
odkazy na odbornou literaturu.  

V práci se setkáváme s úvahami nad danými tématy, jedná se často o dlouhé a vágní úvahy, které 
nepřinášejí hlubší pochopení problematiky. Příkladem těchto úvah je kapitola o hranici mezi problémem 
a normou. Na závěr je citováno z odborné literatury: „Norma může být chápána statisticky, funkčně nebo 
sociokulturně.“ Těmito třemi oblastmi se ale autor práce vzhledem k úzkostným poruchám vůbec 
nezabývá. V práci jsou též častá nepřesná vyjádření (např. „V současné době již existuje velmi mnoho 
psychoterapeutických postupů a směrů, v závislosti na dané poruše“ - postupy a směry jsou nezávislé, 
samostatné. Místy se setkáme též s protichůdnými výpověďmi.  

V kapitole o pastoraci je velmi podrobný rozbor vztahu psychologie a pastorace, ale praktická 
vyjádření a zásady pomoci nenalézáme, jen v několika málo velmi obecných větách. Rozbor tématu 
vzhledem ke křesťanské víře není v práci prakticky uveden.  

Závěrečná kapitola „Shrnutí a diskuse“ se týká jen popisu předchozích kazuistik, diskuse s literaturou 
na téma úzkostných poruch, která by reflektovala závěry této práce, zcela chybí. 
 

 



Forma:  

Věty jsou místy složité, těžko srozumitené (např. „Dále si myslím, že pro vyjádření toho, co jsou 
úzkostné poruchy, možnou příčinu toho, kde, jak a proč vznikají, je důležitá definice při silné, negativní, 
až ohrožující události, což potom může vést k přetrvávajícím dlouhodobým úzkostným příznakům, nebo 
naopak k úzkostným záchvatům u daného klienta“). Stylisticky je práce vcelku dobrá, gramaticky 
správná. Odkazy na citovanou literaturu jsou uvedeny vždy na konci stránky.  

 

Konečné hodnocení:  

Autor práce „Úzkostné poruchy“ pan Martin Stránský prokázal schopnost samostatně 
zpracovat zadané téma i schopnost práce s odbornou literaturou, vzhledem k výše uvedeným 
výhradám doporučuji přijetí této práce k obhajobě s navrženou známkou D (uspokojivě) – E 
(dostatečně)  dle průběhu obhajoby.   

 

 

Otázky k obhajobě: 

1) str.23 -  „Chci tedy zdůraznit, že je nutné, aby pomáhající pracovník či pastorační pracovník 
uměl aktivně naslouchat, analyzovat a nakonec i porozuměl celé osobnosti konkrétního klienta, a 
tak měl určitou nezpochybnitelnou úroveň autority, s ohledem na autonomii pacienta“ - prosím 
vysvětlete tuto větu, zejména jak „porozumět celé osobnosti klienta“.  

 

2) V práci mluvíte o praktických zkušenostech s prací s lidmi trpícími úzkostí – o jaké konkrétní 
zkušenosti se jedná? Pracoval jste někde s těmito lidmi nebo vycházíte ze své osobní a rodiné 
zkušenosti?  

 

3) str. 43- „Teoreticky lze prevenci definovat jako opatření proti patologickým jevům, v tomto 
případě úzkostným poruchám a s nimi spojenou drogovou závislostí a kriminalitou.“ - vysvětlete 
prosím tuto větu, zejména část o kriminalitě 

 

4) V práci zdůrazňujete zejména psychoanalytický směr, protože jej považujete „za základní pro 
intrapersonální a interpersonální práci“ - prosím vysvětlete tento svůj postoj 

 

 

       …………………………………. 
V Kostelci nad Labem  dne 27.8.2013                                                                        podpis oponenta 
 
 


