
Posudek vedoucího na diplomovou práci Heleny Červené: Obranné mechanismy ega u klientú 
se syndromem závislosti na alkoholu. FF UK Praha 2006. 

Předložená práce je přiměřená rozsahem a strukturou. Celá práce se vyznačuje pěknou 
grafikou a úpravou. Názvy kapitol jsou tištěné červeně, což zajímavě pomáhá k členění textu. 

Teoretická část je věnovaná přehledu obranných mechanismů, jejich chápání, měření i 
využití v klinické praxi. Specifické zaměření je ve směru alkoholové závislosti. Celkově vzato 
je tato teoretická studia povedená, srozumitelná a odkrývá u nás málo známé pohledy na 
obranné mechanismy. 

Autorka ke své práci použila nejen anglické a francouzské literatury (kromě české a 
slovenské), ale také svého studijního pobytu v Toulouse. Jedním ze zajímavých závěrů 
teoretické části je upozornění na posun v chápání významu obranných mechanismú. Ty už 
není nutné chápat především jako součást patologie psychiky, ale i jako adaptivní 
mechanismus. V empirické části se autorka zaměřuje na skupinu osob se závislostí na 
alkoholu. Tím vlastně pomáhá vyplnit dosud málo zmapovanou oblast obranných 
mechanismů u alkoholiků. O to je opět předložená práce cennější. Konkrétně autorka testuje 
pět hypotéz. Testování proběhlo na vzorku, jehož složení a obtížnost sestavení autorka 
popisuje. Ocenit je také třeba autorčinu pečlivost, projevující se (mimo jiné) v poznámce dole 
na s. 63 (data a výpočty jsou v případě zájmu k dispozici u autorky). Tabulky i grafy jsou 
srozumitelné. 

Za výsledky následuje ještě interpretace, shrnutí s diskuzí a samostatný závěr. Vše je 
srozumitelné. Také přílohy dobře doplňují vlastní text. 

Snad jediný problém ztěžující čtenáři práci s textem, je způsob citování literatury. 
Autorka často cituje publikaci Chabrol a Callahan (2004). Taje zdrojem celé řady dalších 
sekundárních odkazů. Zde autorka používá formy např. Lazaru, 1983 in Chabrol, Callahan, 
2004. Uvádění roku vydání sekundárního zdroje je zbytečné. V řadě případů (ale ne vždy!) 
však autorka primární zdroj neuvádí a píše pouze např. Blair a kol (1996, tamtéž). Ono 
"tamtéž" znamená právě výše zmíněný primární zdroj Chabrol,Callahan 2004. Je to málo 
přehledné a matoucÍ. 
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