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Bakalářská práce M. Wolfové se zabývá problematikou psychosomatické medicíny v mezinárodním 

i českém diskurzu a zároveň zkoumá informovanost občanů o existenci a možnostech využití tohoto 

přístupu v českém zdravotnictví. Jedná se o téma poměrně nové, jak autorka dokládá na vývoji 

diskurzu mezinárodních organizací, a zároveň poměrně náročné co se týče výzkumného uchopení.  

 

Cílem bakalářské práce je: 1) vyhodnotit ideové změny (důraz je položen na mezinárodní i český 

diskurz), 2) vyhodnotit dosažené institucionální změny (nová politická agenda v rámci českého 

zdravotnictví) a 3) vyhodnotit informovanost a názory občanů o existenci a možnostech využití 

psychosomatiky v moderní medicíně.  

 

Autorka se snaží o naplnění uvedených cílů pomocí tří metodických přístupů – kritické diskurzivní 

analýzy, polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů a obsahové analýzy. Z práce není úplně 

jasné, jakým způsobem byla vybírána sekundární data pro analýzu diskurzu a jak se s nimi 

pracovalo. Autorka uvádí na str. 5, že „zdrojem dat jsou vybrané odborné publikace od českých 

autorů (knihy, časopis Psychosom, vybrané internetové stránky s dalšími dokumenty.“ Z hlediska 

provedené analýzy dat M. Wolfová pouze uvádí, že „použitou metodou je kritická diskurzivní analýza a 

obsahová analýza“ (str. 6). Operacionalizaci pojmu “kritický diskurz“ najdeme na str. 20 v tabulce 2, 

která se zabývá analytickým rámcem a je zde uvedeno, že byly identifikovány tři skupiny proměnných: 

1. poznatková a ideová východiska (sociální, politický a ideologický kontext, historický vývoj 

psychosomatiky na mezinárodní a národní úrovni), 2. zdravotní politika (role státu, odborné společnosti, 

problémy s nastolením politiky, institucionální změny, změny ve vzdělávání), 3. realizace zdravotní 

politiky a její hodnocení (subjektivní hodnocení výsledků léčby ze strany pacientů). Použití 1. typu 

proměnných je ještě přiblížené na obrázku č. 1 na str. 21.  

 

Zastavím se blíže u zkoumání 1. typu proměnných v kapitole 4.1. nazvané „Poznatková (ideová) 

východiska zdravotní politiky v oblasti psychosomatické medicíny“. Cílem této části, je dle M. 

Wolfové, „vyhodnotit aktuální vývoj poznatkových východisek psychosomatické medicíny na 

mezinárodní a tuzemské úrovni a jejich uplatnění v evropské zdravotní politice EU a Evropské úřadovny 

WHO pro Evropu (cíl práce č. 1)“. Toto vyhodnocení je podle všeho realizované kritickou diskurzivní 

analýzou, v rámci které byly vybrány tyto vědní disciplíny: neurovědy, psychologie (klinická 

psychologie), psychoterapie (kognitivní terapie), psychiatrie a témata vztažená přímo k pojmu 

psychosomatika.(str. 22). Následuje krátký exkurz (pouze) do vývoje neurověd a psychosomatické 

medicíny (co další vědní disciplíny?), a pak část nazvána Global Mental Health (dle práce se jedná o 

výzkumnou skupinu, která zásadně ovlivnila vývoj psychosomatické medicíny). Dále se v kapitole 

analyzuje český diskurz. Součástí kapitoly jsou dvě tabulky shrnující jak mezinárodní tak český diskurz 

v uvedených několika disciplínách. Obsah uvedené „empirické“ kapitoly uvádím tak podrobně proto, 

abych dokumentovala realizaci vybrané metody na daný výzkumný problém. Autorka mne 

nepřesvědčila, že se nejedná o náhodný výběr několika publikací z každého vědního oboru ve vztahu 

k psychosomatické medicíně.  



 

 

 

V další kapitole autorka srovnává vývoj agendy politiky duševního zdraví v mezinárodním i českém 

kontextu. Je zde jasně řečeno, že se zaměří na „zvýšení kompetencí k rozpoznávání duševních poruch na 

primární úrovni (u praktických lékařů pro dospělé).“ (str. 44) Domnívám se, že se jedná o nejlepší 

analytickou kapitolu uvedené bakalářské práce, i když dle operacionalizace by se zde měla autorka  

věnovat zdravotní politice (roli státu, odborných společností, problémům s nastolením politiky, 

institucionálním změnám a změnám ve vzdělávání), čemuž se věnuje alespoň v kontextu ČR. (Trochu 

postrádám smysl zákonem daného vymezení kompetencí Ministerstva zdravotnictví na str. 33 bez 

jasných souvislostí s dalším textem.) 

 
Část práce věnované analýze rozhovorů by zřejmě měla naplnit třetí cíl práce za využití 3. proměnné - 

realizace zdravotní politiky a její hodnocení (subjektivní hodnocení výsledků léčby ze strany pacientů). 

Na str. 41-54 je stručně „převyprávěn“ obsah polostrukturovaných rozhovorů se 7 respondenty. Autorka 

zároveň shrnula tento obsah ve vztahu ke zkoumaným kritériím do tabulky a trochu je ještě shrnula 

v části nazvané Dílčí závěry z rozhovorů (str. 57-58). Dle mého názoru se nejedná o žádnou analýzu, 

pokud nejsou zjištění získaná z několika polostrukturovaných rozhovorů daná do širších souvislostí 

práce nebo triangulována s jiným odbornými zdroji. V této souvislosti nemohu ocenit nic více, než že se 

autorce podařilo dostat se k lidem trpícím psychosomatickými obtížemi a uskutečnit s nimi rozhovor.  

 

Shrnutí celé práce a odpovědi na výzkumné otázky autorka nepochopitelně nabízí ve dvou částech – 

Diskuzi a velmi krátkém Závěru, kde se objevují velmi podobná tvrzení.  

 

Celkové hodnocení:  

Bakalářská práce M. Wolfové je velmi nevyrovnaná, obsahuje části, které jsou zpracovány na velmi 

dobré úrovni a pak části, které jsou jenom přepisem zdrojů primárních dat (rozhovory) či vybraných 

sekundárních dat. Cíle práce jsou formulovány velmi obecně a ani jejich operacionalizace do 

sledovaných proměnných autorce neulehčila práci. Navíc jsou, dle mého názoru, cíle práce příliš 

ambiciózní, každý z uvedených cílů by vystačil na jednu bakalářskou práci. Teoretická východiska 

jsou nastavená správně, metodický postup není příliš jasný a transparentní. Závěry práce odpovídají 

nastavení práce, autorka se v nich snaží odpovědět na stanovené výzkumné cíle práce. Doporučuji 

bakalářskou práci M. Wolfové přijmout a hodnotit ji známkou dobře.     

 

Otázka pro obhajobu: Existují empirická zjištění, která by potvrzovala, že psychosomatická 

medicína (ve své multidisciplinaritě) je levnější než klasická biologicky zaměřená medicína?  

 

 

Datum: 31. 5. 2015                                                                          

 

  Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.  

  


