
Oponentský posudek na diplomovou práci Ivany Veselé: Krize a osobnostní růst: možnosti a 
metafory krize. Katedra psychologie FF UK 2007. 
Vedoucí práce: Dr. Radvan Bahbouh, PhD 

Předložená práce je co do struktury, rozsahu i grafického provedení vyhovuj ící. Text je 
srozumitelný, odlehčený osobním přístupem a také řadou příměrů a metafor. Toje o to 
zajímavější a vhodnější, protože fenomén metafory je vlastně klíčovým konceptem celé práce. 
Teoretická část je členěná na kapitoly o krizi, osobním růstu a metafoře. Na konci kapitol je vždy 
srozumitelné a účelné shrnutí. Autorka si je vědomá, že témata kapitol jsou sama o sobě tak 
zásadní, že by se mohla stát předmětem samostatné práce. Autorka však neptekročila množství 
potřebných informací, takže jsou všechny tyto kapitoly rozsahem i obsahem únosné. Také práce 
s literaturou je na dobré úrovni a prokazuje autorčinu orientovanost a schopnost informační 
zdroje přiměřeně využít i jako stimul k dalším vlastním úvahám. 

V empirické části autorka používá kvalitativní metodologie. Základním cílem je bližší 
porozumění, jak je možné, resp jak využívají klienti metaforu pro zobrazení probíhaj ící krize a 
jejího řečení/vyřešení, zvládnutí. Postup práce se zakotvenou teorií také přiměřeně dokumentuje. 
Výsledky jsou přehledné v kapitolách Shrnutí. 

Jako nejzajímavější část oráce považuji Diskuzi. Takje přiměřeně rozsáhlá (téměř devět stran) a 
kombinuje výzkumná zjištění, vlastní názory i relevantní odkazy na literaturu. Také díky 
příjemnému a vytříbenému jazykovému podání se z této kapitoly stává vzorová ukázka dobře 
zvládnutého psychologického myšlení. V diskusi autorka neváhá formulovat další možné směry 
výzkumu, otevřené otázky a komplikace. Nebylo např. v jejích silách sledovat vliv vyřešené krize 
na způsob řešení dalších krizí; dlouhodobější podobu vlastního klientova hodnocení řešení krize; 
vliv osobnosti klienta (temperament, převládající psychické funkce apod.); výběr metafory apod. 
Zajímavých momentů k možné diskusi by bylo mnoho. Na tomto místě se omezím jen následuj ící 
otázku/podnět: z kognitivní terapie víme, jak je důležité volba roviny obecnosti x konkrétnosti 
kognicí, se kterými se pracuje. Nemůže se stát, že by např. příliš vágně formulovaná anebo příliš 
temná, pesimistická apod. mertafora spíše petrifikovala vnímání krize a neumožňovala 
"rozhýbání" obraziosti, náhledů a s nimi spojených prožitků? 

Práci považuji za překračující běžné požadavky kladené na práci diplomové a doporučuji ji 
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