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Iveta ČERNÁ : 

       Jak vztahy pomáhají zvládat život s duševním onemocněním  

                            ( schizofrenií)                           

 
Téma práce - vztahy před propuknutím nemoci a bezprostředně po jejím nástupu, si studentka 

zvolila sama a její angažovanost v tématu se diplomovou prací prolíná.  

 

Teoretickou část zpracovala do kapitol zohledňujících jí zvolenou tematiku. Popisuje tedy 

stručně funkce rodiny v kontextu onemocnění potomka schizofrenií, dále vymezuje užívané 

termíny a zabývá se i historií vývoje chápání schizofrenie, historií klasifikací po současnost. 

Vývoj propojení rodiny a schizofrenie zpracovává podle vybrané literatury jak u zahraničních 

výzkumů, tak v literatuře naší od druhé poloviny minulého století. Zvláště se zaměřuje na role 

rodiny a role nemocného. Propojení části teoretické a části praktické zdůrazňuje ve shrnutí. 

V této části práce dokladuje svoji znalost práce s odbornou literaturou. 

 

V části empirické se  na základě prostudované literatury zaměřuje ke vztahům v primární 

rodině. S vybranými šesti respondenty s diagnózou schizofrenie nebo toxická psychóza vedla 

strukturované rozhovory s otevřenými otázkami, které člení do pěti skupin podle zaměření. 

Jednotlivé respondenty a jejich životní příběh prezentuje značně nerovnoměrně - od několika 

odstavečků ( rozhovor čtyři), po tři strany ( rozhovory pět a šest)- následně ovšem zvažuje 

okolnosti, které toto mohly ovlivnit. 

Při analýze získaných dat ilustruje popis stručnými tabulkami. Výpovědi zestručňuje do 

hodnocení - pozitivní, negativní, neutrální. 

Hodnocení chování rodin respondentů zpracovávala za pomoci nezávislých čtenářů - kolegyň, 

které hledaly v rozhovorech kategorie protektivity,  empatie, vyjadřování emocí, spolupráce 

s odborníky, informovanost, přiměřenost reakce na novou situaci, podpora samostatnosti a 

poskytnutí pocitu bezpečí a jistoty. Nenalezla jsem kolik bylo celkem osob, které výpovědi 

vyhodnocovaly ? 

Většina kategorií popsaných v literatuře se v jí takto studovaném vzorku neprojevila – 

v popisu jednotlivých kategorií se autorka pouští do předpokládaných jednání, které ale 

respondenti explicitně nevyjádřili ( Petr), uvádí, že „můžeme tedy vytušit“ ( Josef)… 

V diskuzi s literaturou se pokusila alespoň navrhnout možné postupy k ověření faktorů. 

Při zhodnocování pak poněkud zkratkovitě usuzuje, že ověřila, že rodina poskytla 

respondentům pocit bezpečí a jistoty a dokázala dobře reagovat na novou situaci- přičemž 

zároveň uvádí, že podpora samostatnosti, byla pouze ve dvou případech, z čehož pramenila 

nespokojenost s životní situací u většiny ostatních respondentů. Z čeho tedy pramení její 

závěr, že rodina dobře reagovala na novou situaci ? 

Škoda, že svou pozornost nezaměřila i na posuny v péči rodiny ( v souvislosti s teoretickou 

částí se tato oblast nabízí). Nebo se domnívá, že se péče rodiny o psychicky nemocné členy 

v posledních letech nezměnila ? 

 

 

 



 

 

 

Autorka se pohybuje – pravda v obtížném tématu- často v oblasti svých dojmů spíše nežli       

v získaných datech. 

Má představu jak data více verifikovat ? 

 

Pozitivně hodnotím rozsah použité literatury ( od r. 1963 po 2011) jak naší, tak cizojazyčné. 

 

Práci hodnotím při relevantní obhajobě stupněm – dobře-. 
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