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Práci je jen částečně zdařile zvládnutá. Proto ji hodnotím dobře s poznámkou, že nejsem standardní 

hodnotitel. 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Práce si klade za cíl prozkoumat problém stigmatizace duševních nemocí, resp. depresí a úzkostí v 

České společnosti. Tomu také odpovídají výzkumné otázky:  

„1. Pociťují pacienti s depresí či úzkostmi stigmatizaci v souvislosti s duševním onemocněním? 

Jaká je jejich zkušenost se stigmatizací? V jakých oblastech života pociťují stigmatizaci nejvíce?  

2. Lze typizovat stigmatizaci v souvislosti s duševním onemocněním? Pokud ano, jak? Jaké jsou 

podobnosti či odlišnosti v míře stigmatizace mezi účastníky rozhovorů?  

3. Jaký je soulad činnosti destigmatizačních aktivit v České republice s reálnou situací, kterou 

prožívají duševně nemocní pacienti?“ 

Autorka na ně v závěru odpovídá, i když na základě svého výzkumu by mohla důvěryhodněji 

diskutovat pouze první důkladněji rozpracovanou otázku. Zbylé dvě otázky dle mého názoru jsou 

zcela za horizontem zkoumání opírajícího se o 10 kvalitativních rozhovorů.  

 

Práce má standardní strukturu. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka se opírá o klasické práce, pro mě trochu nepochopitelně málo využívá Gofmanova 

Stigmatu. Vedl bych ji dále k tomu, aby zahrnula do svých úvah dalšího kritika Pasonse Freidsona 

s jeho rozlišení disease and illness, k nimž bývá přidávaná ještě sickness jako obraz nemoci nikoliv 

lékařský a pacientský, ale sdílený veřejnosti. Z kritiky Parsonse by především mohla načerpat 

procesuální chápání nemoci a života touto nemocí významně utvářeného, které je podstatné pro 

všechny chronické a život ohrožující nemoci klíčové.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  
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K datům nemám zásadní poznámky, avšak dvoupólové kódovací schéma pozitivní-negativní reakce 

je poněkud schématické. Značně přispívá k dojmu, že deprese je tu studována „z rychlíku.“ Jsem si 

ovšem vědom, že autorka má smůlu v tom, že má za oponenta sociologa, který se třicet let stará o 

svou ženu trpící depresemi. Deprese je nevypočitatelně konstruktivní – mění v akutní fázi identity, 

paměť, vztahy k nejbližším, váží se na ní manické vztahy, je chronická, ale také se většinou vyvíjí 

atd.  

 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Příliš kategorické závěry v odpovědích na výzkumné otázky jsou málo věrohodné. Jakkoliv 

souhlasím s autorkou, že stigmatizace deprese není ve srovnání s jinými onemocněními, s nimž je 

stigmatizace spojována, nebylo mi úplně jasné, jak k tomuto závěru dospěla. Při kódování 

„pozitivní/negativní“, je totiž nápadně větší pozornost věnována negativním zkušenostem, z nichž 

jen některé jsou dle autorky stigmatizující. Jaké klíče autorka volí pro relevanci stigmatu, zůstávalo 

pro mě trochu záhadou. 

 

Uvedu příklad: přijetí fakticity diagnózou deprese je nutné nahlížet jako přijetí ztráty, která se 

v tomto případě dramaticky dotýká nejbližších osob, tj. i rodičů a partnerů. Je proto doprovázené, 

jak známo od dob Kübler-Rossové s popíráním, zlobou, upadnutím do smutku atd. Asi v těchto 

případech většinou nejde o stigmatizaci, ale zpětně tomu tak může být pacientkou i okolím 

rozuměno a akutní ataky deprese k takovému vyústění samozřejmě nahrávají. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?    

 

Nemám komentář. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Potěšilo mě, že autorka věnuje velkou pozornost sebestigmatizace, která je zřejmě klíčovým 

rozměrem deprese. Ta možná začíná nedostatkem serotoninu, ale smutek sám, je způsobován 

beznadějným přerámováváním všech záležitostí a životních událostí. Přitom se těžko dá říct, co 

bylo dřív smutek anebo to beznadějné přerámovávání záležitostí připisující osudovou 

nedostatečnost nejrůznějším okolnostem, druhým, ale hlavně samotnému trpícímu depresemi. 

Faktem je, že z hodiny na hodinu se pacienti mohou z takového stavu přehoupnout do euforie, která 

je mimochodem pro blízké mnohem obtížněji zvladatelná. Faktem také asi je nárok, že k proniknutí 

do této „sebestigmatizace“ a rozpoznání jejího „kreativního“ rozměru je třeba mít možnost 

naslouchat stovky hodin.  

 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
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Celkové hodnocení práce: 

 

S ohledem na svou zkušenost si myslím, že téma, které si autorka zvolila je neobyčejně obtížné. 

Deprese, řečeno ve zkratce, vstřebává a vynalézavě atakuje, postupy sociální konstrukce reality. Je 

otázkou, zda metaforický pojem „stigmatu“ je vůbec vhodný pro pochopení vzájemných vztahů 

takto nemocných s blízkým či vzdálenějším sociálním okolím.  

 

Práci hodnotím jako dobrou. Autorka se řídila pravidly, jak napsat diplomovou práci i intuitivně 

cítila, kde je jádro zakopaného pudla. Bohužel, vlastní nemoc je zde z mého pohledu nahlížena 

málo zasvěceně a trpí tím všechny autorčiny závěry. Jsem si ale také vědom toho, že každému 

jinému hodnotiteli, který by neměl tak bohatý vhled do světů deprese, a spokojil by se s tím, že 

deprese je věcí emoce – přehnaného paralyzujícího smutku, by se práce asi jevila jako mnohem 

zdařilejší. Je proto správné, že hlavní slovo při hodnocení práce připadne komisi.  

 

 

Datum: 12/06/2018  P o d p i s :  J i ř í  K a b e l e 
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