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Studentka se ve své práci zabývá adaptací na schizofrenní onemocnění. 

Předložená bakalářská práce je zaměřena empiricky a vyváženě rozdělena na část 

teoretickou a praktickou. Teoretická část se ve dvou hlavních kapitolách věnuje popisu 

schizofrenie a faktorům vztahujícím se k vyrovnávání se se závažnou psychiatrickou 

diagnózou. Tyto faktory rozděluje na vnitřní a vnější. Studentka pojednává dané oblasti 

v přiměřeném rozsahu a srozumitelně. Pouze v části věnované psychosociální intervenci 

jsou možnosti různých forem psychoterapie zmíněny příliš stručně a je pod ně řazena 

pracovní terapie, která je samostatnou disciplínou. 

V praktické části autorka představuje kvalitativní výzkum založený na 

polostrukturovaných rozhovorech a jejich následné analýze. Výzkum se zabývá  

podstatným tématem, které se úzce vztahuje ke komplexní péči o osoby s diagnózou 

schizofrenie. Studentka

zvolila vhodné cíle a výzkumné otázky, byť otázka, zda se liší „schopnost reflexe ze 

strany zdravého příbuzného od schopnosti reflexe nepříbuzného člověka se stejnou 

diagnózou“ vznikla ad hoc na základě složení výzkumného souboru. Ten je tvořen šesti 

respondenty, kteří byli zvoleni přiměřeným postupem. Je však otázkou, jak autorka 

posuzovala míru přijetí nemoci a snahu s ní bojovat (inkluzivní kritérium). Okruhy pro 

polostrukturovaný rozhovor studentka zvolila relevantně k cílům výzkumu a z přepisů

rozhovorů je patrné, že při rozhovorech postupovala přiměřeně situaci.

Svá zjištění podrobně uvádí a diskutuje v závěru své práce. Hlavním 

výsledkem analýzy sebraných dat je pokus o kategorizaci faktorů vztahujících se k 

vyrovnávání se s onemocněním schizofrenií. Obsahově jednotlivé kategorie vycházejí z 

provedených rozhovorů a jsou uchopeny logicky správně. Za zvážení by stálo, zda pro 

kategorii „Faktory vztahující se k vnitřnímu nastavení“ nezvolit vhodnější, odbornější



název.

V diskuzi jsou uvedeny i některé limity výzkumu. Opomenuta zde zůstala otázka 

volby blízké osoby u níž je pak zkoumána úroveň reflexe jednotlivých faktorů, 

pomáhajících  nemocnému vyrovnávat se důsledky schizofrenie. V předloženém 

výzkumu volili respondenti s dg. schizofrenie jako blízkou osobu toho, kdo jim je 

největší oporou, což může, ale nemusí být osoba, která účinně pomáhá nemocnému ve 

vyrovnávání se s psychotickým onemocněním. Jistým nedostatkem empirické části je 

tendence autorky ke zobecňujícím tvrzením, která by v rámci závěrů kvalitativního 

výzkumu měly mít spíše podobu hypotéz.

Formálním nedostatkem je nejednotný formát citací a zdrojů a nedůslednost v 

jejich uvádění, zdroje jsou však relevantní a aktuální. Po formální stránce výrazně trpí

práce nízkou jazykovou úrovní a nepřehledným strukturováním textu, což obojí

znesnadňuje čtení a ztěžuje porozumění zvláště empirické části.

Přes uvedené nedostatky považuji text za přínosný a vyhovující požadavkům 

kladeným na tento typ prací.

Proces vzniku bakalářské práce – načasování jednotlivých kroků i úroveň

spolupráce - hodnotím jako uspokojivý. 

Bakalářskou práci Kláry de Gray doporučuji k obhajobě.
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