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Téma, cíl a metoda práce 

Část úspěchu, jemuž se v současné české společnosti těší homeopatické léčitelství, může být 
připsána rozhovoru pacienta s homeopatem. Studentka Kateřina Plánská se rozhodla věnovat 
svou diplomovou práci prozkoumání, zda může být homeopatický rozhovor považován za 
terapeutický, a pokud ano, do jaké míry a v jakém smyslu. Toto téma považuji za velmi 
nadějné, protože postupuje od obvyklých debat o účinnosti homeopatických léčiv k tomu, co 
alespoň částečně může výše zmíněnou úspěšnost vysvětlit. 

• Práce má logickou stavbu. V úvodní kapitole se studentka studentka snad až příliš zjedno-
dušeně snaži postihnout rozdíl mezi tzv. vědeckou a tzv. alternativní medicínou. Ve druhé 
kapitole představuje homeopatii a přidává i některé méně známé myšlenky homeopatů 
(Hering, Wichman, str. 21-23). Pak už následují kapitoly, jimiž si studentka připravuje 
srovnání homeopatického rozhovoru s psychoterapeutickým přístupem C. R. Rogerse: nejprve 
sumarizuje doporučení různý"h homeopatických autorů, jak vést rozhovor s klientem (4. ka
pitola), a pak stručně popisuje rogersovskou psychoterapii (5. kapitIola). V praktické části 
reprodukuje pět homeopatických rozhovorů (6. kapitola) a následně je srovnává s postupy, 
které vyčetla z rogersovské literatury (7. kapitola). Dvě naposledy připomenuté kapitoly jsou 
vrcholem a účelem diplomové práce. 

Za metodologicky problematické považuji to, že se studentka na rozhovorech, s nimiž 
pracuje, sama podílela. Tak si alespoň vykládám její slova v závěru 6. kapitoly: "Konkrétní 
případy jsem prováděla sama nebo s pomocí jiných homeopatů." Pokud jim rozumím správně, 
znamenalo by to, že studentka zkoumala alespoň částečně sama sebe. To by její práci samo
zřejmě znehodnocovalo. 

Věcný obsah CI přínos 

Ja!w přínosné se mi jeví především shrnutí zásad homeopatického rozhovoru (4. kapitola), 
které - pokud je mi známo - není nikde v takové šíři publikováno. Pokud je studentka 
skutečně tím homeopatem, jehož rozhovory jsou v 6. kapitole zaznamenány, tak pro ni samu 
musela být přínosná i konfrontace s Rogersovou terapií zaměřenou na klienta (v 7. kapitole). 
Studentka zde odhaluje slabiny homeopatického rozhovoru svobodně a otevřeně. Ale tato 
konfrontace není příliš přínosná obecně, a to proto, že studentka Rogerse ve skutečnosti moc 
nezná. Jeho přístup popisuje prostřednictvím Vymětala, popř. Růžičky, a přímo se odkazuje 
jen na Rogersův Způsob bytí, jedinou jeho knihu, která dosud vyšla česky. Zrovna tato kniha 
ovšem o terapii hovoří dost málo. Jiné Rogersovy práce, které jsou více a praktičtěji zaměřeny 
na terapii, citovány nejsou. Studentka má sice v seznamu literatury uvedenu práci "Client
centred therapy", ale nezdá se mi, že by ji skutečně četla. Přitom vyšla slovensky, a je tedy 
dostupná i čtenáři, který by si na anglický originál netroufl. Studentčiny znalosti Rogerse jsou 
tedy omezené. Jinak by rozdíly mezi uvedenými homeopatickým rozhovorem a zásadami a 



přístupy na klienta zaměřené psychoterapie vystoupily ještě zřetelněji a srovnání by bylo 
přesnější. 

Forma práce 

Diplomová práce je přehledně vystavěna, způsob odkazování na zdroje je správný, jazyková 
forma je v pořádku. Jak je řečeno výše, pochybnost mám nad četbou cizojazyčné literatury, 
jejíž stopy by měly být v magisterské práci více přítomny. Homeopatických rozhovorů je 
málo (jen pět, některé navíc dost krátké) a chybějí o nich údaje (není uvedeno ani to, kolik 
homeopatů se na těchto pěti rozhovorech podílelo). Je pak velmi těžké posoudit, zda určitá 
bezmocnost (z hlediska psychoterapie), která z rozhovorli dýchá, má být přisouzenajednotli
vému homeopatovi, či zdaji lze zobecnit. 

Celkové hodnoceni 

Diplomová práce studentky Kateřiny Plánské jistě není špatná. Všechno, co obsahuje (jak pří
pravné:kapitoly, tak samotný výzkum nebo i práce s literaturou), na mě ovšem dělá dojem 
předbězného a zatím pouze povrchního nárysu. Text by byl dobrým konceptem, z něhož by 
mohla být rozpracována skutečně kvalitní diplomová práce. Proto by také jistě se ctí obstál na 
bakalář~ké úrovni. Na úrovni magisterské se mi však jeví jako přece jen málo důkladný a po
někud mělký. Hodnotím stupněm "dobře". 

~rtL 
Zd;n~ Vojtíšek 


