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velmi dobře (obsah práce) – výsledné hodnocení ponechávám na zvážení státnicové komise a 
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Další připomínky a vyjádření (možnost pokračovat i na druhé stránce):  

 

Pohled autorky na zpracovanou problematiku považuji za velmi jednostranný. Jako příklad cituji:  

- s.48:  „Psychosomatické bolesti jsou podle mého názoru téměř 

všechny - od bolesti hlavy, kloubů a zad, přes urologické záněty až po bolesti žaludku a 

problémy gastroenterologického charakteru“  

Naprosto nemohu s názorem studentky souhlasit a dokonce před tímto postojem naléhavě 

varuji. Vždyť především akutní bolest má varovný (leckdy až život zachraňující) význam – 

vše probráno na HTF UK v kurzech se zdravotní tématikou!!!!! Za psychosomatickou lze 

chorobu označit až po důkladném vyšetření pacienta a vyloučení její organické příčiny. 

 



 

- Nekomplexní náhled dokládá i formulace odpovědí na otázku č. 5 vlastního dotazníku  

 

- Rovněž nevidím ve vztahu ke studovanému oboru (sociální pedagogika?) jako 

přínosné toto téma rozvíjet v magisterské práci. Cituji: 

s. 62: Myslím si, že by bylo adekvátní zaměřit se v magisterské práci na mezigenerační 

porovnání. Zejména pak na psychosomatické povědomí například u generace mých 

vrstevníků a u generace našich rodičů. Jsem si jista, že by z průzkumu vyšla zajímavá 

zjištění, jelikož starší generace přistupuje k této problematice skeptičtěji než mladí lidé, 

kteří jsou vůči všemu více otevřeni. 
 

Otázky k obhajobě:   

1.  Uveďte příklady bolesti, která má varovný charakter a nelze ji označit jako psychosomatickou 

2.  V otázce č. 5 Vašeho dotazníku uvádíte možné charakteristiky přístup lékařů k pacientům. Jaký 
podstatný (správný) přístup tam chybí? 
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