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Autorka pro svou práci zvolila nesnadné téma, které se zabývá otázkou, jak a kdy se stáváme 
psychoterapeuty, jak tento proces probíhá ve vztahu k psychoterapeutickému výcviku a 
nakolik ho dokáží jeho participanti reflektovat. Celé toto autorčino tázání se se pohybuje na 
poli jednotícího referenčního rámce systemické psychoterapie. 

V teoretické části si proto autorka klade otázky po vymezení systemického přístupu jako 
takového a snaží se diferencovat proudy existující uvnitř tohoto hnutí. Samozřejmostí je i 
pokus o vymezení postavení ISZ v současném světě psychoterapeutických směrů a škol. Poté 
pokračuje ve snaze postihnout hlavní témata ISZ s důrazem na dále detailněji zkoumaný 
proces stávání se terapeutem, jemuž v této práci právě systemická terapie tvoří celkový rámec 
a teoretická východiska. 
Empirická část práce vychází z kvalitativního metodologického přístupu (autorka svou volbu 
hojně dokládá odkazy na tento přístup v odborné literatuře). Okruhy otázek, jimiž se autorka 
zabývá vycházejí jak ze studia literatury tak i z autorčiny profesní a osobní zkušenosti. Do 
centra pozornosti se tak dostávají zdroje pocitu terapeutické kompetence, osobní konstrukt 
dobrého/špatného terapeuta, subjektivní význam procesu stávání se terapeutem, a vymezení 
počátku a cíle tohoto procesu. Autorka svá zjištění staví zejména na polo strukturovaném 
rozhovoru doplněném dílčím anketním šetřením. Necelá dvacítka respondentů umožňuje na 
druhé straně podrobný rozbor získaných zjištění, hlubší proniknutí ke zkoumanému tématu a 
přínosnou práci se subjektivitou, inspirující je rovněž využití metaforického vyjádření. 
Autorka získaná data rozpracovává do jednotlivých přehledně strukturovaných kategorií, 
v nichž svá souhrnná zjištění ilustruje výroky jednotlivých respondentů. Závěry výzkumu jsou 
poté citlivě diskutovány s přihlédnutím k možným nežádoucím proměnným a zamyšlení nad 
možnostmi dalšího (nikoli dlašího - str. 199) výzkumu. 
Celá práce je poměrně rozsáhlá (přes 200 stran základního textu), je však psaná svěžím a 
srozumitelným jazykem. Autorka text dynamicky oživuje jak dokreslujícími tématickými 
citáty z beletrie tak i řadou originálních autorských schémat, která dokreslují strukturu 
sdělení. Bohatá je i literatura (přes 150 titulů), řádně a přehledně jsou dokumentované 
všechny zpracované rozhovory. Inspirující je rovněž autorčin pokus o popularizující parafrázi 
knihy Stopařův průvodce galaxií, zde označený jako Průvodce (nejen) pro začátečníky 

v systemice (příloha č. 8). Autorka tak zužitkovává literární poznatky, sdělení ostatních 
kolegů ve výcviku i vlastní putování procesem stávání se terapeutem, aby vytvořila návodnou 
strukturu pro terapeuty budoucí. S ohledem na rozsáhlost příloh by pravděpodobně bylo 
přehlednější uvést na jejich počátku (nejen v obsahu) též jejich přehled. 
Uvítala bych, kdyby se autorka v diskusi při ústní obhajobě podrobněji zmínila o rozvoji 
vlastního stylu terapeuta, který je klientovi možno vytvořit "na míru". 

Závěrem s potěšením doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na 
katedře psychologie FF UK. 

V Praze 25.4.2007 
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