
Oponentský posudek rigorózní práce 

Mgr. Radky Kulhánkové: 

N arativnÍ psychologie a psychoterapie 

Zvolené téma rigorózní práce bylo inspirováno autorčiným zájmem o práce J. Hillmana 

věnované problematice metaforických obrazů a příběhů a dalším motivem byla potřeba 

zachytit širší spektrum narativní psychologie a přiblížit principy narativního přístupu v českém 

kontextu. Této tématice totiž není věnováno v psychoterapeutické oblasti (nejen v České 

republice) tolik pozornosti, jaký by si zasloužila. 

Rigorózní práce je tradičně členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretickou část 

(74 stran textu) autorka člení do sedmi kapitol. První dvě kapitoly jsou věnovány širšímu 

pohledu na filozofii postmoderny a narativní psychologii v kontextu postrnoderního myšlení 

včetně definice narativu. Třetí kapitola přibližuje strukturu příběhu, další rozebírá dimenze 

příběhu, kulturní kontext příběhu, sociální aspekty narativu a poslední kapitola shrnuje užití 

narativního přístupu v psychoterapii včetně uplatnění práce s příběhem v psychoterapeutické 

teorii i praxi. 

Teoretická část práce je ukázkou pečlivé a systematické přípravy a studia literárních 

pramenů autorky, které vyústilo v přiblížení relevantních témat souvisejících se zkoumanou 

problematikou. Tato část rigorózní práce má nadstandardní rozsah nejen formální (75 stran 

textu by při dodržení tiskové úpravy bylo o třetinu delší), ale také obsahový. S množstvím 

uvedených informací je však někdy spojena obtížnější srozumitelnost a přehlednost textu. 

Praktická část práce je svojí koncepcí založena na srovnání tří terapeutických stylů 

práce se skupinou, které využívají narativního přístupu (konstruktivistická narativní 

psychoterapie,narativní přístup v gestalt terapii a použití narativních technik v 

psychodynamickém směru skupinové psychoterapie). Při analýze a zhodnocení získaných 

srovnání (které při různosti tří projektů skupinové psychoterapie nebylo snadné porovnat) 

prokázala aulurka schopnost adekvátně a s psyt:hologickou erudicí získané poznatky 

interpretovat. Autorka rigorózní práce také prokázala velmi dobrou schopnost práce 

s literárními prameny našimi i zahraničními, adekvátní a originální sumarizující pohled na 

oblast narativní psychologie a psychoterapie i odpovídající metodologické znalosti. 

Závěr: Rigorózní práce Mgr. Radky Kulhánkové splňuje nároky na práci tento typ 

práce a doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby. 

V Praze 22.3.2006 PhDr. Vendula Junková 


