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Vymezení výzkumného problému, přidaná poznatková hodnota
Proces naší diskuse (vedoucí-studentka) o výzkumném problému a jeho kontextu rozhodně 
nebyl jednoduchý, neboť jsme se postupně snažili postihnout poměrně komplikované téma
(zaměřit se na výběr klíčových proměnných), které je v české současnosti také předmětem 
intenzivního diskurzu, probíhajícího na internetových stránkách a v řadě knižních publikací
(viz jejich přehled na str, 8., v poznámce 1.). Jde o poměrně známou skupinu českých autorů: 
Komárek, Šavlík, Hnízdil, Poněšický, Trapková, Chvála, ale také o nově vycházející překlady 
zahraniční literatury na téma psychosomatika. 

Již v těchto diskusích jsme se snažili strukturovat také problémy pacientů, přicházejících 
k praktickému lékaři se somatoformními poruchami. Počet takových pacientů se literatuře 
uvádí poměrně vysoký (20-50%). U velké části pacientů nejsou jejich diagnózy stanoveny 
úspěšně a pacienti jsou léčeni symptomaticky. Takový postup je nákladný a medicínsky 
neefektivní. S touto kritikou je možné se setkat v knihách Šavlíka a Hnízdila, kteří čerpají ze 
svých kasuistik. Chtěli jsme si sami u pacientů nezávisle ověřit údaje Šavlíka a Hnízdila 
v současných podmínkách českého zdravotnictví.

Pacienti často vyhledávají také alternativní medicínské přístupy. Jde o problém, které je 
v posledních dvou desetiletích celosvětově předmětem probíhajícího výzkumu a výsledky 
jsou využity tvůrci zdravotní politiky s cílem změny k lepšímu. Odborná komunita zde 
logicky sehrává klíčovou roli, avšak vzhledem k multidisciplinaritě problému 
somatoformních poruch je vývoj odborného diskurzu v této oblasti složitější.

Výzkumný problém se tak nakonec zúžil na reflexi institucionálního vývoje 
psychosomatické medicíny a nastolení agendy psychosomatiky v současné české zdravotní 
politice.

Jde o aktuální problém, jehož význam nemusí být pro sociálně vědní komunitu naší fakulty na 
první pohled tak zřejmý, pokud jde o zlepšení kvality a nákladovosti péče na komunitní 
(ambulantní) úrovni. Avšak poměrně významná část pacientů se somatoformními poruchami 
vyhledává v důsledku neefektivnosti praxe vědecky zaměřené  medicíny také četné nabídky 
v oblasti alternativní medicíny, které představují pro pacienty další finanční výdaje a rizika 
spojená navíc s nedostatečnou právní regulací a kontrolou kvality alternativních medicínských 
služeb. Výjimkou v ČR je pouze právní regulace pro oblast akupunktury
Institucionální deficit v oblasti rozvoje podmínek  pro psychoterapeutické vzdělávání v oblasti 
psychosomatické medicíny, byl naplněn teprve nedávno. Avšak diskutabilní je vývoj 
specifiky cíleného dalšího vzdělávání praktických lékařů  se zaměřením na somatoformní 
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poruchy. To jsou již zcela praktické politické kroky, za něž  nesou odpovědnost přímo tvůrci 
zdravotní politiky. Zde se otevírá příležitost v rámci  diskusí o reformně  politiky péče o 
duševní zdraví v ČR.

Cíle, výzkumné otázky, metody, data
Cíl práce se soustřeďuje na formování ideové (poznatkové) změny, jako východiska již 
částečně dosažené a možné pokračující institucionální změny. Otázky jsou zaměřeny na vývoj 
českého odborného diskurzu v oblasti psychosomatiky, na dosažené výsledky v této oblasti 
v porovnání se zahraničním vývojem. Metodou volby zde je kritická diskurzivní analýza
(CDA), která umožnuje díky svému multidisciplinárnímu přístupu pracovat s vícero obory, na 
jejichž základech se psychosomatika teoreticky rozvíjí a následně dostává také do sféry tvůrců 
zdravotní politiky, do sféry politických rozhodnutí – zde je částečně využito rámcového 
přístupu institucionální analýzy. .

Souhrn relevantních domácích a zahraničních poznatků, souvisejících s výzkumným 
problémem
Rozsah výchozí literatury z oblasti psychosomatiky koresponduje zejména s vývojem 
v posledních 25 letech. Veřejně politické poznatky jsou zaměřeny na politický proces s jeho 
fázemi v kombinaci s vybranými aktéry. Významnými kroky zde jsou nastolení agendy a role 
státu v oblasti všech fází vzdělávání zdravotnických pracovníků. V rámci zdravotnického 
systému pak klíčovou praktickou  roli představují praktičtí lékaři a psychoterapeuti, případně 
ambulantní specialisté, zatímco aktéři poznatkové rozvoje jsou soustředěni na 
specializovaných pracovištích, lékařských fakultách a výzkumných pracovištích také v oblasti 
psychologie, psychoterapie.

Empirická část (kapitola 4.,str. 19.-59.)

Výchozí analytické rámce empirické části jsou zpracovány v tabulce.2. a v obr. č. 1. (str. 20. a 

21.). Tabulka č. 2 se soustřeďuje na identifikaci vybraných proměnných, obr.č 1.  především 

na institucionální analýzu.

S malou skupinou 8 pacientů byly provedeny polostrukturované rozhovory, které 

dokreslují/ověřují zkušenosti českých pacientů v oblasti psychosomatiky. Výchozí zdroje dat 

(vybrané odborné publikace), jsou zpracovány formou tabulek č. 3.-5., zaměřených na český a 

mezinárodní odborný diskurz (v tab. č. 4. je omylem uvedeno, že jde také o české publikace). 

Tabulka č. 5. se zaměřuje na dokumenty mezinárodních aktérů (WHO, OECD, EU, USA). U 

mezinárodních aktérů je předmětem analýzy vývoj politiky duševního zdraví, jejichž součástí 

je také oblast somatických poruch a rozvojových opatření, která otevírají možnosti řešit lehčí 

formy somatických poruch na úrovni praktických lékařů, případně na komunitní úrovni ve 

spolupráci se specialisty.

V České republice je srovnávaným dokumentem Strategie reformy psychiatrické péče z roku 

2013.
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Závěry

Práce reflektuje vývoj odborného českého diskurzu v oblasti psychosomatické medicíny a 

psychoterapie. Neočekávaným zjištěním je určitá uzavřenost jednotlivých vědních disciplín vůči 

ostatním, avšak různé konference, kde se tito pracovníci setkávají a odborné časopisy vytváří 

prostor pro rozvoj tohoto diskurzu, přičemž pro CR je zatím poněkud otevřenou otázkou dalšího 

vývoje, jak efektivně a v jak plné šíři se bude dařit přenášet výsledky odborného diskurzu do

samotné praxe s pacienty. V tomto směru je zřejmé, že zahraniční vývoj dosahuje o něco 

pokročilejší výsledky. Oblast politiky duševního zdraví se  doposud  nedařilo v CR rozvíjet v míře, 

která by odpovídala rozvoji souvisejících poznatků.

Hodnocení. Práci navrhuji přijmout k obhajobě. Její rozsah je srovnatelný s diplomovou prací.

Vzhledem k rozsahu práce se nepodařilo věnovat ke konci práce ještě více času pro formulační 

upřesnění v některých částech. Výsledky této práce je možné publikovat formou článku, což by 

mohlo přispět k rozšíření a přiblížení nabídky veřejně politických poznatků/pohledů na předmět 

výzkumu  pro okruh představitelů samotných medicínských a psychologických disciplín.

Práci navrhuji hodnotit jako výbornou.

Návrh možných  otázek k diskusi při obhajobě práce:

1. Jaký je význam rozvoje  psychosomatické medicíny z pohledu zdravotní politiky (se 

zaměřením na pacienty,  ekonomické aspekty)?

2. Jaké možnosti se vytváří pro rozvoj  psychosomatické medicíny vytváří na úrovni 

primární péče (praktičtí lékaři a ambulantní specialisté) v rámci připravované 

reformy psychiatrické péče (politiky péče o duševní zdraví)?


