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Předkládanou bakalářskou práci tvoří text o 125 stranách včetně příloh a seznamu 

použité literatury. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část empirickou. Seznam 

literatury obsahuje české i zahraniční tituly, výběr použitých zdrojů je relevantní ke 

zvolenému tématu. Citace nejsou jednotné, autorka někdy uvádí v textu oba či všechny tři 

autory, jindy uvádí i u titulu dvou autorů „et al.“, někdy používá mezi jmény dvou či tří 

autorů znak &, jindy používá mezi jmény čárku. Ojediněle nalézám i chyby ve jménech 

autorů (Moller x Mailer). Místy jsou v textu použity hovorové výrazy, které se nehodí k žánru 

vědecké práce, občas jsou některé věty málo srozumitelné (např. str. 33: „Přiblížení 

subjektivních zkušeností může také uvést v omyl úsudky ohledně emocionálního statusu u 

schizofrenie.“).  

Z hlediska obsahu se studentka věnuje velmi aktuálnímu tématu v oblasti 

psychiatrické péče. V teoretické části práce popisuje schizofrenii a její souvislosti, léčebné 

přístupy k tomuto duševnímu onemocnění a dále uvádí kapitolu o prožívání. Teoretické 

kapitoly se vztahují ke zkoumané problematice, avšak chybí popis modelu (nebo modelů) 

prožívání a reakce na závažné onemocnění. Domnívám se, že tyto obecně přijímané 

psychické zákonitosti měly být v teoretické části práce uvedeny a následně měly být 

zohledněny i při interpretaci získaných dat.  

Metodologie výzkumu je kvalitativní, autorka provedla rozhovory s několika pacienty 

hospitalizovanými v Psychiatrické nemocnici Praha Bohnice, shromážděná data od čtyř osob 

pak analyzovala pomocí metody zakotvené teorie. Studentka si stanovila šest výzkumných 

otázek, na které odpovídá na základě analýzy dat. Otázku č. 4 (Jak pacientova schizofrenie a 

hospitalizace působí na jeho rodinu a blízké okolí?), tak, jak je položená, však nelze 

zodpovědět na základě rozhovoru se samotným pacientem. Také v odpovědi na tuto otázku 

uvádí studentka hodnocení respondentů, jak vnímají, že byly jejich vztahy nemocí ovlivněny, 

ne pohled rodiny či přátel. Otázka tedy není dobře zformulovaná, stejně tak, jako není vhodně 

formulovaná otázka č. 6 (Je hospitalizace na psychiatrickém oddělení podle reference 

pacienta přínosem? Případně v čem?). Vhodnější by bylo formulovat otázku jako otevřenou, 

bez předpokladu, že hospitalizace je pro pacienty přínosná.  



V kapitole Diskuse propojuje autorka své nálezy s údaji z jiných výzkumů či z teorií 

prezentovaných v teoretické části práce. Nejsou zmíněny limity vlastní studie, ani není 

provedený výzkum nijak reflektován.  

Při obhajobě práce by bylo vhodné, aby studentka uvedla některý z modelů 

psychického prožívání závažného onemocnění a vztáhla jej k výsledkům svého výzkumu a 

svůj výzkum reflektovala.  

 

Přes uvedené nedostatky bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 4.1.2015      PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D 

 


