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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Velmi oceňuji, že přestože studentka zvolila téma na okraji oboru sociální práce, že jej hned 
v první kapitole nazvané - Téma v kontextu sociální práce – diskurzivní pojetí - do oboru 
zasadila. V druhé kapitole studentka velmi dobře uchopuje téma existenciální psychoterapie, 
které vymezuje v kontextu terapeutického směru hagioterapie, který je podstatný pro tuto 
diplomovou práci. Třetí kapitola je věnována již samotnému tématu osamělosti z pohledu 
existenciální psychoterapie a ateistického paradigmatu (Yalom), ve čtvrté kapitole se pak 
věnuje osamělosti z pohledu dialogické filozofie (Buber, Lévinas). Pátá kapitola vymezuje 
téma osamělosti z jejího protipólu – vztahu- který je možné uchopit jako obranu nebo 
východisko. Šestá kapitola pak již přináší samotný pohled existenciální hagioterapie na téma 
osamělosti. Studentka zde prokazuje svou schopnost analytického myšlení, neboť toto téma  
v kontextu hagioterapie dosud nebylo zpracováno, studentka vychází z minima zmínek a 
zdrojů a přesto velmi dobře téma uchopuje a rámuje do kontextu existenciální hagioterapie. 
Své teoretické poznání pak studentka doplňuje empirickou částí práce, kde si jako 
výzkumnou otázku klade: Jak prožívají účastníci Existenciální hagioterapie osamělost? Pro 

výzkum využívá vhodně metodu IPA. V empirické části práce studentka prokazuje, že 

výzkumnou metodou umí pracovat.  

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji  

Studentka velmi dobře prokázala nejen svou schopnost práce s odbornou literaturou a 
informačními zdroji, ale také svou analytickou schopnost, cit pro detail a umění propojit 
teoretické s praktickým a aplikovatelným v praxi, což považuji, vzhledem ke studovanému 
oboru, za schopnost velmi podstatnou.  

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Zpracování práce je vynikající, celkový dojem je perfektní! 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Graduační práce studentky Petry Tesařové je výjimečná. Studentka se pustila do nelehkého 
úkolu, který však splnila excelentně. Nejenže je diplomová práce originální již samotným 
výběrem tématu a formou jeho poctivého a důkladného zpracování, navíc přináší přidanou 
hodnotu, kdy uchopuje a třídí žité zkušenosti a aplikované způsoby práce v teorii. Tato 
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studentská práce je vynikajícím teoretickým podkladem pro frekventanty 
hagioterapeutického výcviku, je tedy nejen odborně přínosná, ale má i své praktické využití. 
Části práce doporučuji k publikaci. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Studentka průbězně práci konzultoval a současně prokázala schopnost pracovat samostatně.  
Konzultace byly velmi obohacující, neboť studentka již při konzultacích prokazovala 
nadprůměrnou znalost studovaného a současně schopnost kritického myšlení. Studentka 
naplnila cíle práce, které si stanovila. Nejen závěry práce, ale celé zpracování tohoto tématu 
jsou přínosné nejen pro existenciální hagioterapii, ale i pro celou oblast pastoračního 
poradenství, kaplanství a spirituálně senzitivní sociální práci. Děkuji Bc. Petře Tesařové za 
zpracování této práce, bylo mi ctí a potěšením číst!  
 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
1) Prosím studentku, aby komisi představila téma osamělosti z pohledu Yaloma, Bubera  

a Lévinase a vysvětlila, kde se v tomto tématu nachází existenciální psychoterapie 
2) Seznamte, prosím, komisi se závěry Vašeho výzkumu.  
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