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Posudek vedoucí na diplomovou práci 

název práce: Přístup zaměřený na člověka a jeho místo v klinické praxi 

autor práce: Bc. Adam Dizon 

 

Diplomand si zvolil téma z oblasti, která ho osobně zajímá, a tou je přístup zaměřený na 

člověka (PCA – Person-Centered Approach) v kontextu klinické praxe. Oceňuji výzkumné 

uchopení tohoto tématu - téma propojenosti a propojitelnosti přístupu zaměřeného na 

člověka s žitou praxí klinického psychologa či psychiatra u nás je otázkou živou a 

zajímavou. 

Text práce je standardně členěn na teoretickou a praktickou část. V první části autor 

předkládá teoretická východiska PCA, představuje medicínský model, na kterém stojí 

klinická praxe a nachází oblasti, kde se PCA protíná s medicínským přístupem k duševním 

poruchám – popisuje na člověka orientované modely psychopatologie a psychologické 

diagnostiky. Diplomand zahrnul jak tuzemskou, tak zahraniční literaturu, se zdroji pracuje 

korektně. Pro provázanost s praktickou částí práce jsou důležité hlavně části pojednávající 

o limitech a dilematech, které se k PCA vážou. A zvláště pak podkapitola, kde autor práce 

syntetizuje předcházející teoretické koncepty ve vlastní zamyšlení nad mechanismy 

a principy průniku PCA s medicínským modelem. Tyto části pak korespondují s výsledky 

analýzy dat v praktické části práce. 

Diplomand se v souladu s povahou výzkumné otázky rozhodl pro kvalitativní metodologii. 

Výchozími daty jsou semistrukturované rozhovory, které vedl s klinickými psychology 

a psychiatry vycvičenými v PCA. V přístupu k analýze transkripcí rozhovorů se inspiroval 

metodou zakotvené teorie. Záběr témat obsažených v rozhovorech je poměrně široký, což 

není nutně na škodu, autor práce si je toho vědomý a podle toho pak interpretuje získaná 

data. Z analýzy vyplynulo čtrnáct kategorií, která se slučují do čtyř tematických okruhů, 

kterými jsou: Vztah k PCA; Bytí s klientem aneb co se děje při sezení; Zkušenost 

s klinickým prostředím; Okolnosti praxe/profese. Autor se postupnou analýzou dostává 

k tomu, že PCA v klinické praxi své místo má, jak jako jistá protiváha k medicínskému 

modelu, tak jako základní postoj, skrze který můžeme přistupovat k druhým lidem a sami 

k sobě bez ohledu na kontext praxe. Pro dotazované profesionály je těžištěm zaměření na 

vztah s klientem. Jsou si vědomi potenciálu tohoto způsobu práce, zároveň se stále 

vyrovnávají s pochybnostmi a zkoumají možné limity – ale spíš než PCA jako takového, tak 

spíše jich samých jako osob v pomáhajících profesích, toho, jak mohou být plně 

přítomným člověkem v kontextu profese. 

Vzhledem k tomu, že se autor v rozhovorech také dotýká otázky diagnostiky a v teoretické 

části pojednává o různých přístupech k psychopatologii z perspektivy PCA, mohl by se 
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v rámci obhajoby vyjádřit k tomu, zda a jak se v praxi zachází s klinickopsychologickou 

diagnostikou také jako s terapeutickým nástrojem. 

Celkově je práce po formální stránce zpracována zdařile, jazyková úroveň je dobrá, jen by 

se místy dala upravit jistá složitost formulací. 

Diplomovou práci považuji za zdařilou, autor prokázal schopnost orientovat se v odborné 

literatuře, uvažovat nad teoretickými poznatky a pracovat s nimi v souvislosti s vlastním 

praktickým výzkumem. Je schopen sběru dat v terénu a také jejich následné kvalitativní 

analýzy, jejíž výsledky smysluplně prezentuje v předkládané práci. Práce odpovídá 

požadavkům kladeným na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 16. 5. 2020 Mgr. Jana Adámková 

 vedoucí práce 


