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"Komunitní terapie poruch osobnosti" 

Téma, které si autor pro svou diplomovou práci zvolil se z mého pohledu jeví velmi 
aktuálním a v rámci výzkumných projektů je spíše ojedinělé. Jak sám autor poznamenává, 
v případě poruch osobnosti je v povědomí odborné veřejnosti jakýsi terapeutický 
pesimismus. Přínosem pro prezentovaný výzkumný design je i vlastní odborná praxe autora 
v terapeutické komunitě Kaleidoskop (první realizace konceptu terapeutické komunity pro 
poruchy osobnosti v ČR). 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části autor pojednává o poruchách osobnosti, 
v druhé části se věnuje terapeutické komunitě včetně jejího výzkumu a třetí část práce se 
vztahuje ke konkrétní terapeutické komunitě Kaleidoskop. 

Kapitoly v teoretické části práce jsou přehledně členěny a rozpracovány. Autor pracoval 
s rozsáhlým množstvím odborných pramenů našich i zahraničních. Literárně-přehledová část 
práce má nezřídka diskusní povahu (např. kap. 1.3,2.10) aje doplněna množstvím odkazů na 
současné naše i zahraniční výzkumné studie. Cením si četného množství přehledných tabulek 
a grafických schémat, které jsou velmi výstižným shrnutím obsahu jednotlivých kapitol. 

Předmětem výzkumné části je především realizace studie, která by zhodnotila vliv pobytu 
v demokratické terapeutické komunitě Kaleidoskop na patologické charakteristiky vyskytující 
se u lidí s poruchami osobnosti. Autor formuloval čtyři základní hypotézy (str. 81), které dále 
ověřuje. 

Výzkumné vzorky respondentů, metoda sběru dat a jejich analýza jsou náležitě popsány a 
doplněny informacemi o průběhu šetření. Výsledky jsou členěny do několika kapitol 
vzhledem k výzkumným záměrům práce. V této části práce si cením autorova aktivního 
přístupu k dosaženým výsledkům v podobě navrhovaných interpretací. Autor se na některých 
místech vrací k teoretickým východiskům své práce a tvorbě užitých dotazníků, což působí 
uceleným dojmem a práci činí soudržnou. Závěrečná část práce je věnována diskusi, kde se 
autor zamýšlí nad získanými výsledky a jejich interpretacemi, a uvádí jejich možná omezení. 

Vlastní studie, dle mého názoru, byla koncipována na požadované teoretické a 
metodologické úrovni. Vnímám jistá omezení provedeného výzkumu, která souvisejí zejména 
s velikostí zkoumaného vzorku. Cením si autorova pečlivého přístupu ke zvolené práci a jeho 
snahou propojit získané poznatky s praxí. Na uvedená zjištění, podnětné náměty i postřehy je 
možno dále navazovat. Předloženou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji 
k obhajobě. 
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