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Autorka bakalářské práce se zaměřila na téma psychického vývoje jedince 
s neuromuskulárním onemocněním. Konkrétně se věnuje svalové dystrofii. Jedná se o 
poměrně vzácné onemocnění, které díky často nečekanému rozvoji potíží, rychlé progresi a 
nejasné prognóze výrazně a zcela specificky ovlivní život jedince i jeho okolí. Téma 
bakalářské práce – zmapování vlivu daného onemocnění na psychiku a rodinu – považuji 
proto za přínosné a to nejen pro rodinné příslušníky, ale také odbornou veřejnost i samotné 
jedince se svalovou dystrofií. Není mi známo, že by byl podobný výzkum do této doby 
realizován.    

V teoretické části autorka podrobně vymezuje problematiku a podstatu svalové dystrofie. 
Zabývá se jak vymezením diagnózy a popisem symptomů, tak procesem diagnostiky, léčbou i 
prevencí. Poslední kapitola je věnována vlivu dystrofie na život.  V podkapitolách o rodině a 
jedinci s postižením se věnuje tématům jako je rodičovská krize identity, popisu stádia 
vyrovnávání se s nemocí dítěte či otázkou narušení sebepojetí dítěte s postižením. Ráda bych 
ocenila, že se autorka zabývá konkrétně a cíleně tématům, které se váží k praktické části a 
nezabývá se nadbytečnými popisy a informacemi. Teoretická část je přehledná a dobře 
strukturovaná. Autorka prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Informace nejen 
přehledně prezentuje, jednotlivé autory také konfrontuje a poukazuje tak na terminologické 
nepřesnosti. Na závěr teoretické části však postrádám nějaký závěr – shrnutí klíčových 
informací pro přípravu projektu výzkumu.   

V úvodu praktické části si autorka stanovuje dílčí cíle práce. Vzhledem k vzácnému 
výskytu tohoto onemocnění se autorka ve shodě s výzkumnými otázkami rozhodla pro 
kvalitativně orientovaný výzkum zaměřený na šetření u dvou pacientek s daným 
onemocněním. Jako metodu výzkumu zvolila semistrukturovaný rozhovor, jehož hlavní 
okruhy i několik otázek předem důkladně sestavila. Vzhledem k tragické události (jedna 
z respondentek zemřela) musela autorka změnit design výzkumu. Do svého šetření se  
rozhodla nakonec zapojit matku a sestru respondentky. Okruhy a témata otázek ponechala. 
Z důvodu odmítnutí rozhovoru sestavila pro sestru respondentky dotazník.  

Data autorka prezentuje a interpretuje přehledně. Základní osnovu tvoří stanovené 
„mezníky“ (tři základní okruhy otázek), v nichž jsou data utříděna dle témat, která vznikla na 
základě sekundární analýzy dat. V závěru nechybí zhodnocení výsledků šetření v konfrontaci 
s odbornou literaturou.  



Práce přináší řadu zajímavých témat: např. téměř nulová informovanost o onemocnění ze 
strany respondentky či role setry. Některá z témat však byla podle mého názoru zpracována 
velmi stručně a bylo by žádoucí věnovat se jim více do hloubky.  

Např. vzhledem k tématu práce – psychickému vývoji jedince s postižením svalové 
dystrofie – by pro zhodnocení vlivu daného onemocnění na psychiku bylo přínosné více 
zmapovat život před diagnózou také s ohledem na psychický vývoj. Pozornost je ale 
soustředěna téměř výhradně na fyzické schopnosti dítěte, velmi málo a zcela okrajově se 
dozvídáme, např. o tom, jaký měla vztah s matkou, jak se projevovala, prosazovala apod. 
Stranou zůstalo také téma Facebooku. Dozvídáme se pouze, že respondentka tráví čas 
chatováním a že se tak izoluje od vnějšího světa – zvláště přímého kontaktu (str. 45). To jistě 
není vyčerpávající interpretace role sociálních sítí v životě jedince s diagnózou svalové 
dystrofie.  

Práci lze vytknout několik formálních nedostatků: špatné číslování stran (stránky jsou od 
obsahu znovu číslovány od jedné), nejednotný formát odstavců a řádkování, překlepy. 
Neobvyklý je způsob formulace v průběhu celého textu, kdy autorka hovoří o sobě jako o 
výzkumníkovi ve tvaru 3. osoby množného čísla ženského rodu – „snažily jsme se, nevyhnuly 
jsme se“ (např. str. 29). V textu jsem narazila na několik terminologických 
nesrovnalostí/záměn – „léčba kauzální“ místo „symptomatické léčby“ (str. 3) a na str. 31 u 
základního kritéria zařazení respondentek do šetření: diagnostikování dystrofie během 
dospívání (v případě Petry šlo o diagnózu ve věku 6 let).  

Celkově práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji 
k obhajobě.    
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