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Autor ve své práci zkoumal pozici přístupu zaměřeného na člověka (PCA – Person-

Centred Approach) v praxi českých klinických psychologů a psychiatrů 

s psychoterapeutickým výcvikem v PCA. 

Z formálního hlediska práce odpovídá požadovaným kritériím – nenalézám hrubé 

gramatické chyby, grafická struktura je přehledná, odkazy na literaturu jsou korektní. V práci 

jsem nenalezl znaky nedovoleného přejímání cizích textů. Práce obsahuje 135 stran textu. 

Literárních odkazů je 35, z toho 14 anglických textů. Výběr literatury je aktuální a obsahově 

relevantní. 

Cílem práce bylo zjištění konkrétních diagnostických, terapeutických, etických konceptů a 

konceptů osobní filosofie a pomáhání u PCA psychoterapeutů. Metodou byl kvalitativní 

rozbor rozhovorů s pěti profesionály. Při zpracování dat vycházel autor ze zakotvené teorie. 

Teoretická práce je zpracována dobře, svým rozsahem i hloubkou odpovídá délce práce. 

Data jsou čerpána z literatury, která je reprezentativně zastoupena. Autor reflektuje chronický 

spor PCA psychoterapeutů s tzv. medicínským přístupem.  Tato část je zpracována přehledně 

a může sloužit jako dostatečný úvod do problematiky. 

V praktické části jsou zpracovány rozhovory s odborníky na základě zakotvené teorie 

podle vytvořených bloků.  

Celý text je kongruentní  a přináší směr otázek a úvah nad nimi, s jakou se v diplomové 

práci nesetkáváme často. Je zjevné, že autor přemýšlí nejen nad formálními aspekty 

psychoterapie – tento přístup u diplomek na toto téma převažuje. Autor si klade hlubší, tedy i 

obtížnější, otázky, které se pohybují na hranici psychologie, psychoterapie a filozofie.  To je 

největší předností práce, která vyústila v kvalitní a poctivou diskusi. Je radost číst takto 

zpracovanou studentskou práci. 
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Práci je možné vytknout ojedinělé drobné lexikální chyby a několik překlepů. Na druhou 

stranu je škoda, že práce s tímto záběrem obsahuje i formulace, které jsou přijatelné 

v mluveném profesním sdělení, ale do stylu odborného textu se nehodí (např. „toxické 

sociální vztahy“). Vhodné by bylo rovněž pokusit se definovat některé pojmy, které mohou 

být rozuměny nejednotně. 

 

K diskusi při obhajobě bych doporučil tyto otázky: 

 pokuste se o definici pojmu „vztahování“ 

 jaká je podle vás budoucnost PCA v Česku 

 jaká mohou být rizika PCA v rukou „nekongruetního“ psychoterapeuta? 

 

 Práce je zpracována výborně a odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 

Kvalita úvah nad problémy PCA svědčí o autorově dobré schopnosti zobecnění a schopnosti 

hledání souvislostí v kontextu. 

 Navrhuji známku 1: výbornou. 
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