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Posudek na diplomovou práci

Posudek oponenta diplomové práce

„Videotrénink interakcí a možnosti jeho vyžití v programech primární prevence“,

kterou předkládá Hana Jelínková

Autorka práce již několik let působí v organizaci, která realizuje programy primární prevence ve 

školách. Současně v nedávné době absolvovala výcvik v užívání metody videotrénink interakcí 

(VTI), což ji vedlo k propojení obou oblastí a pokusila se realizovat projekt, při němž začlenila vyu-

žití metody VTI do práce s lektory primární prevence. Tento počin pokládám za velmi užitečný a 

pokrokový, neboť organizací poskytujících programy primární prevence existuje v současné době 

značné množství, v řadě z nich působí vysokoškolští studenti, kterým nechybí nadšení a zájem, 

ale někdy postrádají kvalitní odborné zázemí pro práci se žáky škol, takže jejich podpora a indivi-

duální práce s nimi se jeví nanejvýš žádoucí. Je pravděpodobné, že metoda VTI je pro tyto účely 

značně výhodná. Potvrzení této domněnky je ostatně předmětem předkládané diplomové práce.

Práce je tradičně členěna na část literárně přehledovou a praktickou. V první části se autorka vě-

nuje dvěma hlavním tématům své práce. Nejprve představuje metodu VTI a její teoretická výcho-

diska i základní principy, následně hovoří o problematice primární prevence rizikového chování. 

Poslední kapitola teoretické části pak obě hlavní témata propojuje v úvahách o využitelnosti VTI 

v průběhu primární prevence.

V první kapitole autorka po stručném úvodu zmiňuje množství autorů a teoretických přístupů, které 

ovlivnily vznik a využití metody VTI. Za velmi zajímavé pokládám, že se věnuje jednak koncepcím, 

které se zaměřují na problematiku interakcí, zpravidla z vývojového hlediska, ale také se zaměřuje 

na teorie, které se primárně soustředí na využití nahrávek při práci s klientem a poskytuje široké 

spektrum možných využití kamery jako prostředku pro odbornou psychologickou práci. Za drobný 

nedostatek pokládám občasné zmatení pojmů, resp. příliš rychlé, až zkratkovité představení někte-

rých přístupů, což je patrné např. v textu o zkušenosti zprostředkovaného učení a zóně nejbližšího 

vývoje. Není zřejmé odlišení obou teorií, přitom se nejedná o totožné přístupy a bylo by tedy na 

místě je porovnat. Jiným příkladem je zmínka o výzkumech M. Mead. Na druhou stranu oceňuji 

propojení teoretických znalostí s praktickým uplatněním, stejně jako zdůraznění variability přístupů 

a její komentování, z čehož je zřejmá autorčina dovednost kritického myšlení a zhodnocení nastu-

dovaných pramenů. 

Uvedený přístup je patrný nejen v první kapitole, ale také ve druhé, která se zaměřuje na nesnad-

no uchopitelné téma primárních prevencí. Zde oceňuji, že autorka popsala aktuální situaci v České 

republice, neboť se rozhodně jedná o téma kulturně specifické, ale současně sáhla po zahranič-

ních pramenech a věnovala se také historickým východiskům této problematiky. 

V praktické části autorka pracovala se sedmi lektory, kteří působí v organizaci, v níž pracuje také 

ona sama. S každým z nich realizovala 2 – 3 natáčení a následné rozbory v intencích přístupu VTI. 

Mimo to s lektory vedla rozhovor, který byl využit pro získání dalších výzkumných dat. Je zřejmé, 

že samotný sběr dat představoval dlouhodobou a náročnou práci, jíž bylo nutné věnovat množství 

času a energie. 

Autorka si v úvodu praktické části klade výzkumné úkoly, o dvě stránky dále pak stanovuje vý-

zkumné otázky. Bohužel není zcela srozumitelné, jak spolu obojí souvisí. Navíc v závěru práce 
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komentuje výzkumné otázky, ale již se bohužel nevrací ke svým výzkumným úkolům. Toto by roz-

hodně stálo za hlubší propracování. 

Při popisu použitých výzkumných metod oceňuji, že autorka zvolené postupy dokládá také odkazy 

na další odborné zdroje, v nichž byly podobné přístupy již úspěšně využity. Čtenáře jen trochu ma-

te, proč jsou v kapitole Analýza videozáznamů dvakrát uvedeny sledované kategorie – jednou jako 

„sledované kategorie“, podruhé v mírné obměně jako „kategorie pro výzkumnou analýzu“. Stejně 

tak není čtenáři poměrně dlouho jasné, proč autorka distribuovala před zahájením práce s lektory 

dotazník a jak byly údaje z něj ve výzkumném projektu využity.

Autorka nakonec zvolila kazuistickou metodu zpracování získaných dat. Velmi oceňuji promyšle-

nou strukturu prezentace kazuistik. Autorka získala množství dat ze samotných videozáznamů, 

dále pak z rozborů s lektory vedenými metodou VTI a v neposlední řadě ze závěrečného rozhovo-

ru (a také z úvodního dotazníku!). Propojit veškeré informace do smysluplných celků, v nichž lze 

postihnout odpovědi na výzkumné otázky, není jednoduchým úkolem. 

Za určitý nedostatek pokládám, že autorka opakovaně uvádí, že metoda se jevila účinná, nicméně 

na videozáznamech na první pohled nejsou proměny v interakcích výrazně patrné. Čtenář se bo-

hužel nedozví, jak autorka k uvedenému závěru tedy došla. Mimo to trochu postrádám zachycení 

proměn v interakci lektor – žáci ve třídě. Metoda VTI sleduje primárně interakci více osob, v tomto 

smyslu je také vedena intervence, proto jsou důležité jen videonahrávky, na nichž můžeme projevy 

interakce sledovat. Výsledky však primárně popisují jen projevy chování lektorů, nevíme tedy, jak 

probíhalo vzájemné působení se žáky. Bohužel také závěrečná diskuse se spíše zaměřuje na pre-

zentaci limitů práce a nesplňuje tedy nároky kladené na diskuse v odborných textech.

Přes uvedené výtky pokládám práci za velmi přehlednou, čtivou, rozhodně přináší nové náměty a 

nabízí nové uplatnění metody VTI a současně rozšiřuje spektrum podpory při práci s lektorky pro-

gramů primární prevence. Autorce vřele doporučuji, aby nadále vytrvala v podobném zaměření své 

práce, neboť věřím, že v praxi jsou její aktivity nanejvýš žádoucí a přínosné.

Na závěr otázky: Práce s lektory vyžadovala, aby se autorka z role kolegyně postavila do role „su-

pervizora“ a současně výzkumníka, nenastal v některých případech konflikt rolí, nemohlo být uve-

dené nastavení kontraproduktivní? Případně v kterých ohledech z hlediska intervence i z hlediska 

výzkumné metodologie? Bylo by možné zmínit pozorované proměny v interakci mezi lektory a žáky 

(viz komentář výše)?

Hana Jelínková předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji, 

aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze.

Doporučené hodnocení: velmi dobře

Praha 6. 5. 2012                                                                                 PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.




