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Poznámky a připomínky k práci: 

Autorka si zvolila zajímavé téma. V práci přehledně a srozumitelně popsala schizofrenii, 

uvedla definice, historický vývoj, klasifikaci a formy. Celá kapitola je věnována diagnostice, 

také příznakům. Pátá kapitola je věnována mechanismům vzniku, vývoji schizofrenie, 

rizikovým faktorům a prognóze. Další se zabývá léčbou, je dobře propracovaná a autorka v ní 

opakovaně poukazuje na velký vliv podporujících vztahů, prostředí, podporující rodiny, okolí a 

popisuje fáze léčby i zmiňuje léčbu pomocí tzv. GAPS. V kap. 6.1. přibližuje tento způsob 

„léčby“jako možnost pozitivního ovlivňování nemoci pomocí změny způsobu stravování. Sedmá 

kapitola je o integraci, resocializaci, aktivizaci klientů, trávení volného času, způsobu bydlení, 

možnostech zaměstnávání – nabídce, zvládání práce. Velmi pěkně a zajímavě je propracovaná 

kapitola 7.1. přestavující organizace, zaměřující se na integraci osob se schizofrenií na uzemí 

hl.města Prahy a kapitola osmá, věnující se vlivu stigmatizace, jejím typům i problematice 

sebestigmatizace. Bylo důležité na tento problém upozornit, uvést příklady destigmatizačních 

aktivit. 

V praktické části autorka připravila kvalitativní výzkum, polostukturovaný rozhovor a 

uskutečnila 3 rozhovory s lidmi se schizofrenií, zaměstnankyní cvičné kavárny a terapeutem. 

Sama popisuje, jak složité bylo získat respondenty. 

Rozhovory nahrávala se svolením respondentů a jejich pečlivý přepis je v příloze. Rozhovory i 

komentáře autorky jsou zajímavé, lze si udělat představu o tom, jak se lidé s touto nemocí cítí, 

co v životě prožívají a jaký je pohled z druhé strany, od těch, kteří pomáhají a nabízejí pomoc. 

Práce je zdařilá, poukazuje na problémy osob se schizofrenií, na organizace, které jim je 

pomáhají řešit.  

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

1. Je pro klienty složité najít si organizaci, která pomáhá konkrétně lidem se schizofrenií? Víte, 

jak se klienti o pomoci dozvídají? 

2. V osmé kapitole píšete o stigmatizaci osob s psychickým onemocněním. Jak by se mohl 

postoj společnosti změnit, jak změnit informační deficit? Stručně shrňte body, které by přispěly 

ke zlepšení situace u nás. 

3. Získat respondenty pro Váš výzkum nebylo snadné, píšete o tom i v závěru práce. Co by Vám 

mohlo pomoci získat víc respondentů pro výzkum? 
 

 

Bakalářská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 
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