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Systemická psychoterapie V teorii a praxi aneb stávání 

se psychoterapeutem 

Zvolené téma předložené diplomové práce bylo inspirováno autorčiným 

zájmem (praktickou zkušeností s výcvikem i teoretickými znalostmi) o problematiku 

systemické psychoterapie. To se také odrazilo na nestandardním rozsahu práce (206 

stran textu + 94 stran příloh). 

Diplomová práce je tradičně členěna na část teoretickou a praktickou, kde část 

teoretickou autorka člení do deseti základních kapitol. První tři kapitoly jsou 

věnovány přiblížení systemické psychoterapie jako svébytného směru včetně jeho 

filosofických a myšlenkových kořenú v kontextu postmoderního myšlení. Ve čtvrté 

kapitole diplomandka podrobně přibližuje pět významných psychoterapeutických škol 

ze kterých systemická psychoterapie vychází. Pátá kapitola je zaměřena na vymezení 

role terapeuta a klienta, další kapitoly se zabývají problematikou sebereflexe terapeuta, 

která je hlavní systemickou metodou včetně modelú, které sebereflexi terapeuta 

usnadňují. Sedmá kapitola je věnována dialogu, který je považován za základní 

dovednost a umění systemického psychoterapeuta. V závěrečných kapitolách autorka 

zmiňuje aktuální otázky týkající se etiky, etických dilemat a supervize spojených 
, 

s prací systemického terapeuta. Teoretická část práce (84 stran textu) je velmi pečlivě 

zpracována s použitím úctyhodného počtu literárních pramenú (155 položek seznamu 

včetně několika beletristických zdrojů) dokládá autorčino osobní zaujetí, někdy ovšem 

na úkor přehlednosti. Krácení některých kapitol by textu paradoxně prospělo včetně 

graficky lépe zpracovaného obsahu. Na str. 73 kap.3.8. nerozumím větě .. rozhovor 

mezi klientem a terapeutem estetický (7) a ... Také bych doporučovala zařadit seznam 

literatury před přílohy. 

V empirické části práce realizovala autorka polostrukturované rozhovory s 19 

. účastníky výcviku ISZ, které zaznamenala na diktafon, pořídila doslovný přepis, 

analyzovala okruhy kategorií, které se vztahují k základní otázce - procesu stávání se 



terapeutem. Závěr práce tvoří "průvodce pro začínající terapeuty" shrnující poznatky 

autorky, měl by proto patřit (podle mého názoru) do hlavního textu práce, nikoli do 

přílohy (č. 7.8.). Empirická část práce je opět s velkou pečlivostí zpracována, 

jednotlivé předpoklady a výzkumné okruhy jsou doprovázeny mnoha příklady 

odpovědí respondentů - ty mne někdy jako čtenáře spíše odváděly od základní 

struktury a hlavních zjištění. Uvítala jsem je u přepisů rozhovorů jako jejich 

sumarizaci. Uvedené připomínky však jsou spíše náměty a doporučení a kvalitu práce 

nijak nesnižují. Autorka prokázala znalost současné světové odborné literatury 

zabývající se systemickým přístupem. Zárovel1 v diplomové práci dokládá schopnost 

samostatného uvažování a schopnost integrovat různorodé myšlenkové proudy a 

přístupy. Autorka také disponuje kultivovaným jazykem, diplomová práce má 

příkladnou formální úpravu s minimem překlepů. Vzhledem ke kvalitám diplomové 

práce doporučuji některé části publikovat v odborném tisku. 

Závěr: Diplomová práce Mgr.Nory Novotné splňuje nároky na práci diplomovou a 

doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby. 
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