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Zvolené téma předložené diplomové práce bylo inspirováno autorčiným 

zájmem  a  její vlastní, aktivní zkušeností s pomoci dětem prostřednictvím terapie 

hrou. V odborné psychologické literatuře je tomuto zajímavému tématu věnováno 

poměrně málo pozornosti a tato diplomová práce může pomoci tento deficit napravit. 

Diplomová práce je tradičně členěna na část teoretickou a empirickou. 

Teoretickou část (61 stran textu) autorka člení do sedmi kapitol. První kapitola je 

věnována obecným otázkám psychického prožívání  rozvodu dětmi u různých 

věkových skupin. Ve druhé kapitole se diplomandka věnuje teoretickým východiskům 

terapie hrou včetně základních principů tohoto způsobu terapie. Ve třetí kapitole  je 

popsána vhodná a nevhodná klientela pro terapii hrou. Čtvrtá kapitola stručně 

pojednává o vybavení herny a  pátá část je věnována variantám terapie hrou. Šestá 

kapitola sumarizuje práci terapeuta s rodiči. Poslední kapitola teoretické části práce  se 

zabývá fázemi terapie hrou včetně hodnocení či předčasnému ukončení terapie hrou. 

Teoretická část práce je zpracována na základě prostudované naší i zahraniční 

literatury velmi fundovaně a představuje metodu terapie hrou v celé komplexnosti.   

Praktická část práce (100 stran textu) je svojí koncepcí zaměřena na podrobnou 

analýzu pěti kazuistik které ilustrují praktickou aplikaci terapie hrou. Získaná data 

byla adekvátně zpracována (metodou otevřeného, axiálního a selektivního kódování) a 

interpretována. Autorka práce velmi podrobně komentuje průběh práce s jednotlivými 

dětmi včetně komentářů k vlastní terapeutické práci i supervizi. V diskusi věnuje  

pozornost jak otázkám metodologickým tak etickým aspektům spojeným s takto 

koncipovaným výzkumem. Dále oceňuji grafickou úpravu předložené práce, její 

časovou náročnost i autorčino zaujetí zkoumanou problematikou. Autorka diplomové 

práce prokázala  schopnost práce s literárními prameny našimi i zahraničními, 

odpovídající znalosti z oblasti metodologie výzkumu a především schopnost flexibility 

a zrání v průběhu svých terapeutických zásahů.  Vzhledem ke kvalitě a charakteru 

diplomové práce doporučuji event. publikování v odborném tisku.



Závěr:   Diplomová práce Daniely Kutilové Kšírové plně splňuje nároky na 

práci diplomovou a doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby. Navrhovaná 

klasifikace výborně.
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