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Z všeobecného pohledu je samotná autorčina práce strukturovaným, promyšleným a 

v českém kontextu unikátním příspěvkem k zásadním tématům současné psychoanalýzy a 

jakékoli vztahově fundované psychoterapie vůbec. Autorka se zaměřuje na oblast v domácí 

odborné literatuře zatím zcela nedostatečně propracovanou: intersubjektivitu a vztahovou 

vzájemnost jakožto východisko, trajektorii i cíl terapeutického směřování. Specifický důraz 

klade zejména tzv. momenty setkání v pojetí amerického psychoanalytika a badatele 

v oblasti vývoje dítěte Daniela Sterna, které se opírá o výzkumy raných interakcí ve vztahu 

matka-dítě, zastřešených tzv. Boston Change Process Study Group. Jde o doplněk i 

alternativu k tradičnímu psychoanalytickému pojetí terapeutického ovlivňování a psychické 

změny, vycházející z „freudovské“ primarity  interpretace a náhledu. Ve Sternově pojetí 

dochází k psychické změně také díky proměně pohledu na roli a úlohu účastníků 

terapeutického procesu: postupnou proměnou totiž prostřednictvím vzájemného vylaďování 

se a ovlivňování prochází oba její aktéři. Na zkoumání této oblasti se zaměřil autorčin 

kvalitativní výzkum. 

Po stránce formálního provedení předkládaná diplomová práce čítá 89 stran vlastního textu, 

9 stran seznamu literatury (více než 120 titulů převážně v anglickém jazyce; mnohdy jde 

tituly právě vydané či jeden ještě nepublikovaný) a 13 stran příloh (s velice ilustrativní 

ukázkou protokolu). Po formální stránce je text smysluplně členěn do 9 kapitol, 

samostatného úvodu a závěru. Stylistické zpracování je na vysoké úrovni, autorka zasvěceně 

a přiléhavě používá odbornou terminologii, citace odpovídá zvolené APA normě. Velice 

oceňuji, že v češtině mnohdy ještě nezavedené odborné termíny jsou uvedeny v závorce 

v anglickém originále.  

Cílem práce je podle samotné autorky zachytit a popsat vybrané psychické faktory, které 

jsou současnou psychoanalýzou (zejména tzv. relační psychoanalýzou a z intersubjektivní 

perspektivy) považovány za léčivé. Jde o hledání toho, co sami psychoterapeuti ve své praxi 

považují za účinné, ovlivňující a transformativní, jak svou zkušenost integrují do své další 

praxe, a zejména pak hledání a zkoumání dopadu tzv. momentů setkání v rámci 

terapeutického procesu a vztahu.  



V teoretické (literárně – přehledové) části autorka postihuje trajektorii vývoje 

psychoanalytické teorie a praxe směrem k tomu, co je terapeuticky účinné, co ovlivňuje 

terapeutické působení a spoluutváří psychickou změnu.  Systematicky a srozumitelně 

ilustruje základní akcenty i spory v rámci psychoanalýzy samotné, konceptualizuje samotný  

pojem  „změny“, propojuje některé významné linie, koncepty a pojmy (attachmentové 

vzorce, implicitní vztahová znalost, momenty setkání, vzájemnost, zrcadlové neurony a 

psychosociální zrcadlení, intuice, autenticita, hra…). V tomto uspořádání jde o zcela originální 

autorský počin, který v české odborné literatuře, věnující se současné psychoanalýze, 

nenacházím. 

V empirické (výzkumné) části autorka představuje výzkumné otázky, zvolenou metodologii 

pro utváření souboru, sběru a vyhodnocování poznatků a svá následná zjištění. Celá tato část 

je sestavena logicky a přehledně. Jak sama autorka podotýká, členové „bostonské skupiny“ 

dospěli ke svým hypotézám a závěrům zkoumáním raných interakcí mezi matkou a dítětem. 

Analogicky tomu hledá autorka významné formativní momenty v interakci mezi terapeutem 

a pacientem: ve verbálních výpovědích se snaží zachytit ovlivňující implicitní fenomény. 

Zvolená metoda (prostý záměrný výběr, polostrukturované rozhovory, zakotvená teorie) jsou 

zlatým standardem kvalitativních výzkumů. Zkoumaný soubor byl nakonec tvořen 9 muži a 4 

ženami a jako jeho nedílnou a významnou součást hodnotím i pečlivé ošetření etických 

otázek. Výsledky výzkumu přináší některá logicky očekávatelná zjištění (důraz analytických 

terapeutů na fundamentální vliv terapeutického vztahu jako „nástroje“ ovlivňování a změny), 

některé poznatky jsou však skutečně pro analytickou sféru nové (důraz na vzájemnost, 

intuici, empatii). Za naprosto zásadní lze považovat zjištění, že většina dotazovaných 

reflektuje „změnu“ v důsledku vzájemného ovlivňování i na straně terapeuta, a to jak 

v oblasti prožívání terapeutické situace, tak i v oblasti prohloubení svého sebepoznání, 

respektive nové zkušenosti se sebou samým. To narušuje tradovaný obraz generického 

analytika a otevírá nové pole pro zkoumání terapeutické situace a také vzdělávání a výcvik 

terapeutů. Velice oceňuji bohatou diskusní část, v níž autorka kriticky reflektuje získané 

poznatky, přínos a limity své práce (ať již jde o retrospektivní výpovědi pouze od jednoho 

účastníka vztahového procesu, referenční rámec konkrétního psychoterapeutického směru 

či komplexnost, překrývání a doplňování se některých pojmů, jako např. empatie, intuice, 

autenticita, sebeodhalení apod.). 

Pokud bych měl doplňující otázku, ptal bych se, analogicky k zaměření výzkumu, zda a jak 

ovlivňovaly implicitní postoje autorky design jejího výzkumu. Zároveň se domnívám, že by 

bylo přínosné v takové práci pokračovat dále, například v rámci doktorského studia, a 

pokusit se zkoumat i výpovědi druhé zúčastněné strany. 

Celkově hodnotím práci Bc. Adély Smejkalové jako unikátní, nadstandardní a minimálně 

z pohledu vztahových terapií (psychoanalýza a blízké směry) velice cennou v domácím 

kontextu. Domnívám se, že závěry práce by bylo vhodné publikovat v odborném periodiku. 



Jako vedoucí práce bych rád dodal, že kolegyně Bc. Adéla Smejkalová byla po celou dobu 

naší spolupráce sama o své vůli aktivní, prokázala nadstandardní orientaci ve zvolené 

problematice a dokázala navázat i obohacující kontakty s některými autory, z jejichž prací 

čerpala. Specifické otázky konzultovala s erudovanými kolegy (prof. Šípek) a o zvolenou 

problematiku se skutečně zajímá: je spolu s některými kolegy účastna při vytváření projektu 

„fóra pro intersubjektivitu a vztahovou analýzu“. Spolupráce s ní pro mne byla obohacující.  

Předkládanou práci hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 15.5.2021                                                                               PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D. 

 

 

 


