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PŘÍNOS / NOVOST /  VÝZNAMNOST 

Diplomová práce se zabývá momenty setkání mezi klientem a terapeutem, dalšími tématy 

souvisejícími se vztahem klient-terapeut a jejich rolí v procesu terapeutické změny. Zejména 

role vztahovosti je podle současných výzkumů jedním z hlavních účinných faktorů 

v psychoterapii. Autorka si klade za cíl hlouběji toto téma prozkoumat pomocí kvalitativní 

metodologie. 

 

LITERÁRNĚ PŘEHLEDOVÁ ČÁST 

V literárně přehledové části shrnuje autorka poznatky z oblasti intersubjektivity / vztahovosti 

v současné psychoanalýze, teorie attachmentu a procesu psychoterapie a změny. Zabývá se 

rolí implicitní a explicitní paměti v utváření vztahových vzorců a představuje koncepci 

momentů setkání.  

Pozitivně hodnotím velký počet literárních zdrojů, ze kterých práce vychází, a zahrnutí jak 

českých, tak mezinárodních publikací. Autorka prokazuje dobrou orientaci v literatuře a 

výbornou schopnost shrnovat a kontrastovat poznatky z různých zdrojů a teoretických 

přístupů. Celá práce je velmi čtivá.  

Nedostatky v oblasti teoretických východisek práce vnímám hlavně v následujícím. Na jednu 

stranu autorka provádí velmi dobré shrnutí teoretických pohledů na zkoumaná témata 

z pohledu různých autorů a teoretických přístupů. Nezmiňuje však skoro žádné výsledky 



kvalitativních a kvantitativních empirických studií, týkajících se přímo tématu vztahu mezi 

klientem a terapeutem a jeho role v procesu změny, což jsou ústřední témata výzkumné části 

práce. Jedná se o oblast, kterou se zabývá velké množství studií, včetně studií zaměřených na 

společné účinné faktory, které se nutně nevztahují jen k jednomu psychoterapeutickému 

přístupu (např. J. Norcross). Přestože si autorka kladla za cíl zabývat se převážně 

psychoanalyticky orientovanou literaturou, absenci empirických výzkumů v oblasti 

psychoterapie považuji za významný nedostatek také vzhledem k tomu, že se jedná o 

magisterskou diplomovou práci, která je svojí podstatou vědeckým počinem. Na obhajobu 

autorky bych ale ráda dodala, že zmiňuje empirické studie a pozorování týkající se vztahů v 

dětství, intuice v terapii a dále pak zrcadlových neuronů, ale chybí ty studie, které se přímo 

vztahují ke zkoumaným otázkám a centrálnímu tématu práce.    

  

METODOLOGIE VÝZKUMU 

Autorka provedla polostrukturované rozhovory se 13 českými a slovenskými psychoanalytiky 

a psychoanalytickými terapeuty, což je adekvátní vzhledem k výzkumným otázkám a 

chvályhodné z hlediska náročnosti zpracování.     

Výzkum považuji za kvalitně provedený. Oceňuji zejména důslednost autorky při provedení 

samotných rozhovorů. Autorka se například doptávala, zda jev pozorovaný terapeutem (př. 

momenty setkání) potvrdil také klient, nebo žádala terapeuty o doložení zmiňovaných 

fenoménů konkrétními příklady. Pozitivně hodnotím také ošetření etických aspektů výzkumu 

jak při samotném sběru dat, tak jejich detailní popis v diplomové práci.  

Metodologické provedení odpovídá cílům práce, všechny kroky výzkumu jsou důkladně 

popsané a podložené argumenty. 

Autorka se rozhodla nezmínit některé charakteristiky respondentů z důvodu ochrany jejich 

identity, což lze považovat za oprávněný krok z hlediska poměru ochrana citlivých informací 

versus důležitost těchto informací pro interpretací výsledků. Autorka důsledky tohoto 

rozhodnutí zmiňuje mezi limity práce.   

 

VÝSLEDKY 

Výsledky jsou prezentovány přehledně, způsobem odpovídajícím zvolené metodologii a 

vhodně doplněné materiály v příloze – otázkami k rozhovoru, ukázkou části rozhovoru a 

vzorem elektronické komunikace s respondenty. 

 

DISKUSE 

Kladně hodnotím délku diskuse a preciznost, s jakou autorka diskutuje limity provedeného 

výzkumu (např. limity spojené s užitím kvalitativní metodologie), možné intervenující 



proměnné (např. související se zvoleným způsobem sběru dat) a limity literárně-přehledové 

části práce. Autorka také vhodným způsobem diskutuje, jakými způsoby by budoucí studie 

mohly překonat limity jejího vlastního výzkumu. 

Přestože autorka zpracovala výše zmíněné oblasti velmi pečlivě a kvalitně, považuji absenci 

následujících bodů za poměrně velký nedostatek. Autorka se v diskusi již nevrací k celkovým 

výsledkům svého zkoumání, nenabízí jejich shrnutí a interpretaci a hlavně nediskutuje 

výsledky svého výzkumu v kontextu předchozích studií na toto téma. Částečně však zasazuje 

svá zjištění do kontextu literatury ve výsledkové části a souhrnu věnuje poslední, bohužel 

však velmi stručný, odstavec v Závěru práce. Autorka také nevyužila možnosti formulovat 

doporučení pro praxi.  

 

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ  

Po formální stránce je práce adekvátně zpracovaná. Čítá 89 stran textu, text je dobře 

strukturovaný, grafické prvky jsou správně označené, jazykově a stylisticky je práce 

v pořádku. Autorka správně cituje. 

   

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

Která ze svých zjištění považujete za nejvíce významná pro praxi (psychoanalyticky 

orientovaného) psychoterapeuta? V jakých ohledech je považujete za významné? 

V čem se Vaše zjištění liší a v čem se naopak shodují s podobně zaměřenými studiemi?  

Jak se Vy sama stavíte k otázce role vztahu v psychoanalýze, u které dospěli respondenti ve 

Vaší studii k nejednoznačným závěrům? 

 

 

CELKOVĚ  hodnotím práci za zdařilou a pečlivě zpracovanou.  

Navzdory zmíněným nedostatkům v diskusi a literárně přehledové části přihlížím hlavně ke 

kvalitě zpracování vlastního výzkumu, a proto navrhuji hodnocení VÝBORNĚ.                

Práci samozřejmě DOPORUČUJI k obhajobě. 

 

 

 

Mgr. Jitka Taušová, Ph.D. 

V Praze 16. května 2021 


