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Zvolené téma: Autor zvolil pro svou práci téma z oblasti psychologie, psychopatologie. Téma  
samotné považuji spíše za standardní a poněkud obecné. Přínos práce spatřuji zejména pro autora 
samotného, jehož cílem bylo, jak sám uvádí, blíže se seznámit s problematikou úzkostných 
poruch, porozumět jejich etiopatogenezi a možnostem jejich terapie i prevence.  
 
Použitá metoda:  
Práce je psána na základě studia odborné literatury na dané téma, autor hojně cituje literární 
zdroje a doplňuje je místy poměrně obsáhlými až redundantními pasážemi s vlastními úvahami k 
tématu. Oceňuji jeho snahu o prezentaci vlastního názoru a životní zkušenosti a o jejich propojení 
s uváděnými poznatky z literatury, bohužel jeho osobní názory často nejsou dostatečně podepřeny  
odbornými zdroji. 
Množství titulů, ze kterých bylo převážně čerpáno, považuji za poněkud omezené.  
Teoretické kapitoly jsou doplněny 4 kazuistikami, které téma vhodně doplňují a ilustrují na 
konkrétních životních příbězích problémy osob s úzkostnými poruchami různého věku a pohlaví.  
Oceňuji také zajímavé Přílohy – zejména kresby osob s úzkostnými poruchami. 
 
Struktura práce:  
Práce má přehledné členění, rozsah práce je dostačující. 
Teoretické části dle mého názoru chybí celkové shrnutí a uzavření, stejně jako úvod ke kapitole s 
kazuistikami. Kapitolu “Shrnutí a diskuse” v závěru práce považuji za příliš stručnou, dle mého 
názoru by si téma zasloužilo obsáhlejší diskusi. 
 
Obsah:  
Po obsahové stránce je práce zpracována uspokojivě, i když některé kapitoly jsou dle mého 
názoru příliš obecné a nepřinášejí hlubší vhled do tématu (např. kap. 8).  
Za zajímavou považuji kapitolu 3 “Stručný historický vývoj poznávání úzkostných poruch” a dále 
kapitolu 4 “Důležitá stadia vývoje jednotlivce pro riziko rozvoje úzkostných poruch”. Zde se 
autor pokouší stanovit významné mezníky ve vývoji osobnosti, které mohou být potenciálně 
rizikové z hlediska rozvoje úzkostných poruch. Objevují se zde zajímavé myšlenky, postrádám 
zde však větší podložení předkládaných tvrzení odbornými zdroji. 
Za příliš stručnou považuji kapitolu 8. “Léčba úzkostných pacientů a jejich resocializace”, kde se 
možnosti terapie, zejména psychoterapie, zmiňují pouze velmi obecně a stručně, chybí zde 
obsáhlejší prezentace hlavních terapeutických přístupů. V podkapitole 8.3 “Pastorační pohled” se 
autor zabývá vztahem pastorace a psychologie resp. psychoterapie, což oceňuji, opět však spíše 
obecně a k vlastnímu tématu práce vztahuje uvedené poznatky pouze stručně v závěru kapitoly. 
 
Autorem deklarovaný osobní cíl práce se zřejmě nicméně podařilo naplnit přinejmenším částečně, 
jak sám v Závěru uvádí “studium literatury a případů konkrétních osob mi pomohlo pochopit 



řadu aspektů vzniku, možných příčin a možností léčby úzkostných poruch”. 
 
Forma: 
V práci se ojediněle objevují gramatické chyby (zejm. chyby v čárkách v souvětích) a stylistické 
nedostatky (zejm. příliš dlouhá souvětí, kde se ztrácí logická návaznost textu a objevují se 
zbytečně kostrbaté formulace).  
 
 
Konečné hodnocení: Bakalářská práce Martina Stránského s názvem “Úzkostné poruchy” je 
podle mého názoru zpracována uspokojivě a prokazuje schopnost autora pracovat s odbornou 
literaturou i prezentovat své vlastních názory.   
Vzhledem k výše uvedeným výtkám doporučuji její přijetí k obhajobě s navrženou známkou C 
(dobře) -D (uspokojivě) podle průběhu obhajoby. 
 
 
 
Otázka k obhajobě:  
V práci uvádíte, že máte osobní zkušenost s osobami trpícími úzkostnými poruchami. Změnilo 
psaní této práce nějak váš postoj a přístup k těmto osobám resp. k jejich obtížím a jakým 
způsobem? 
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