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     Bakalářská práce Elišky Kotrbaté se zabývá tématem diagnózy svalové dystrofie a jejího dopadu 

na život jedince. Jedná se o téma ne příliš zpracovávané, ale závažné z hlediska vhledu do 

problematiky života jedinců se závažnou diagnózou a přístupu k nim. Autorka zpracovávané téma 

dobře zná, což dle mého názoru zhodnotila jak v teoretické části práce, tak v rámci výzkumných 

rozhovorů, které vedla. Domnívám se, že její práce může být velmi přínosná pro profesionály, kteří 

se s jedincem s podobnou diagnózou setkají, ale i pro ty, kteří pracují s jejich rodinami.

     Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky diagnózy svalové dystrofie. Studentka nejprve 

definuje danou diagnózu, popisuje její projevy, dělení. Snaží se zde postihnout různorodost projevů 

onemocnění v různých formách nemoci a zdůrazňuje složitost diagnózy vzhledem k různým 

formám nástupu symptomatiky. V další části se zaměřuje na léčbu, kde akcentuje nejen medicínské 

přístupy, ale zohledňuje i nezbytnost psychoterapie, pedagogické a sociální rehabilitace. Následuje 

analýza vlivu diagnózy svalové dystrofie na kvalitu života člověka. Studentka zde teoreticky 

zpracovává témata, jimž se věnuje v rámci epirické části. Zabývá se psychikou jedince s danou 

diagnózou, problematikou rodiny a jejího vyrovnávání se se závažnou nemocí blízkého, vlivu na 

sourozence. Vzhledem k tomu, že není dostatek literatury zaměřující se přímo na problematiku 

svalové dystrofie, vychází z klasických teorií týkajících se jedinců s postižením či závažným (v 

tomto případě onkologickým onemočněním) . Popisuje také možné dopady na vývoj jedince.  V 

celé teoretické části je patrné, že autorka problematiku dobře zná, navíc pracuje velmi dobře s  

literaturou. Nabízí čtenáři různé pohledy odborníků, srovnává je a argumentuje. To hodnotím jako 

velmi dobré. 

     Empirická část je pak založena na kvalitativním přístupu při využití metody 

semistrukturovaných rozhovorů a dotazníku s dívkou s diagnózou svalové dystrofie a její rodinou (v 

tomto případě matkou a sestrou). Autorka popisuje změny, ke kterým v průběhu výzkumu došlo a 

které souvisí se závažností tématu. Celá výzkumná část je tedy založena na dvou rozhovorech a 

analýze dotazníku (otázky dotazníku odpovídaly tématům a otázkám rozhovorů) a je doplněna 

kazuistikou dívky, která byla jakýmsi "středobodem" výzkumného šetření. Na základě přepisu 

rozhovorů je zřetelné, že studentka vedla rozhovory citlivě, ale přitom se snažila z nich vytěžit  



maximum informací, i když některá témata zůstala neotevřená (např. odchod otce). Dotazníky jsou 

analyzovány na základě okruhů vztahujícím se k výzkumným otázkám. Primární analýza je 

přiměřená, data získaná z rozhovorů jsou jasně strukturovaná a doložená úryvky odpovědí všech tří 

respondentek, můžeme zde nalézt i srovnání jednotlivých odpovědí a jejich interpretaci, snahu 

odhalit a vysvětlit možné příčiny, pohnutky vedoucí ke skutečnostem, o kterých respondentky 

vypovídaly.  V diskusi jsou porovnány nálezy autorky s literatutou, jsou zde pojmenovány 

fenomény, které se u respondentů objevovaly (copingové strategie, dopad na vztahy atd.), a posléze 

i vztaženy ke konkrétním teoriím vyskytujícím se v literatuře. Jak autorka uvádí v závěru, vyskytlo 

se v průběhu rozhovorů mnoho témat, která by stála za hlubší prozkoumání. S tímto názorem 

naprosto souhlasím a soudím, že některá z nich bylo možné více prozkoumat i v rámci této práce. 

     Z formálního hlediska práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Nevyskytují se zde 

větší obtíže z hlediska stylistického ani gramatického, pouze mě zarazilo důsledné používání  

ženského rodu množného čísla v minulém čase, pokud studentka popisuje své postupy. Jakoby práci 

psaly nejméně dvě ženy, vzhledem k tomu, že autorka byla při zpracovávání práce velmi 

samostatná, považuji to jen za opomenutí. Domnívám se, že i když je hodnocená práce poměrně 

stručná, podařilo se autorce přiblížit čtenáři život člověka se závažnou diagnózou a s tím i její vliv  

na rodinu jedince a jeho perspektivu/vývoj tak, jak si to vytyčila ve svých cílech. 

    

     Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

     Při obhajobě bych ráda znala názor autorky na jakousi "červenou linku" v datech získaných v 

průběhu výzkumu a to je určitá záměrná nevědomost o nemoci, která je patrná z odpovědí Petry, ale 

i její matky a sestry (u sestry zejména v ignoraci možnosti jejího genetického zatížení). Jedná se 

tedy o copingovou strategii, strach či pocit, že nevyřčený problém neexistuje? Jaký to má dopad na 

vztahy a komunikaci mezi respondentkami?
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