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Studentka zvolila podle mého názoru poněkud obtížné téma. 
V teoretické části stručně vymezuje rozdíly mezi "klasickou" a alternativní medicínou a snaží 
se popsat přednosti a rozdíly obou směrů. Dále se zaměřuje na vznik, principy a zákonitosti 
homeopatie, průběh homeopatického rozhovoru a terapeutický proces v Rogersovské 
psychoterapii. V praktické části přináší záznamy rozhovorů s pacienty, kteří vyhledali 
homeopatickou léčbu. Snaží se je "analyzovat, nalézt terapeutické prvky shodné 
s psYGhoterapií a zaměřit se na možné terapeutické působení, jež při rozhovoru vzniká". 
V Úvodu autorka uvádí, že se tématem homeopatie pár let zabývá. Přesto se v práci projevuje 
její malá zkušenost s tímto druhem alternativní léčby, přístupem k pacientovi a vedením 
terapie. Kdyby tornu tak nebylo, jen stěží by si při zadání své práce zvolila právě zpracované 
téma. Vstupní homepatické interview je zde totiž jakoby vytrženo z celého kontextu 
konstituční homeopatické léčby. Její nedostatečné zkušenosti dokládají i úvahy na závěr 
každé kazuistiky .... Obsaho\"ě nemohu souhlasit ani s kpt. 7.12., kde jsou odborně 

akceptovatelné pouze dva poslední odstavce. 
Přestože autorka v práci několikrát opakuje, že cílem homeopatického rozhovoru (zde 
vstupního) není terapie, ale výběr a podání správného homeopatického léku, který by 
pacientovi pomohl v jeho obtížích, v praktické části stále terapeutické působení hledá a 
podivuje se nad přístupem homeopata - jednoduše, srovnává těžko srovnatelné (kpt. 7). 

Přes uvedené připomínky k obsahu je patrné, že studentka projevila opravdu hluboký zájem o 
dané téma, použila aktuální literaturu a práce je stylisticky i jazykově velmi pěkná. 
Stanoveného cíle - nalézt terapeutické prvky v homeopatickém rozhovoru - se snažila 
dosáhnout. 

Vzhledem k tomu, že v Úvodu své práce píšete, že byste se tématu homeopatie chtěla věnovat 
i' v budoucnu, ráda bych Vás upozornila, že léčba pacienta, který vyhledá pomoc homeopata, 
je zpravidla nelehká a nezdravotníci si mnohdy vůbec neuvědomujíjejí četná úskalí ... 
Při Va.<iem zájmu o homeopatU si dovolím otázku: 
- Homeopaticky se léčí velká část světové popuplace. Dovedla byste vysvětlit rozdíl mezi 
"symptomatickou" a" konstituční" homeopatU? 

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci. 
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