
Posudek konzultanta rigorózní práce 

Veroniky Obrhelové: 

Hodnotový systém 

(srovnání hodnot frekventantů dlouhodobých sebezkušenostních výcviků 
v psychoterapii s hodnotami psychoterapeutů) 

Předložená rigorózní práce vychází aje rozšířením práce diplomové, která byla 
věnována zajímavé problematice hodnotového systému frekventantů sebezkušenostního 
výcviku v psychoterapii. V rigorózní práci autorka srovnává získané výsledky od frekventantů 
výcviku s hodnotovým systémem psychoterapeutů vykonávajících psychoterapeutickou praxi. 

Rigorózní práce V. Obrhelovéje tradičně členěna na část teoretickou (55 stran textu) a 
praktickou (44 stran textu, plus seznam literatury a přílohy). 

Teoretickou část práce autorka člení do sedmi kapitol, kde se v úvodní kapitole 
věnuje vymezení pojmu hodnota, hierarchii hodnot, formování a klasifikaci hodnot včetně 
charakteristiky některých koncepcí a metod zjišťování hodnot. Ve druhé kapitole diplomandka 
objasňuje vývoj skupinové terapie, třetí až pátá kapitola je exkurzem do oblasti terapeutické 
komunity, vzdělávání a historie sebezkušenostních výcviků v psychoterapii v ČR. Poslední tři 
kapitoly jsou (vzhledem k návaznosti na část praktickou) věnovány systému 
sebezkušenostních výcviků typu SUR, psychoanalytické psychoterapii a analytické 
psychoterapii e.e. Junga včetně charakteristik jejich sebezkušenostních výcviků. 

Teoretická část práce je zpracována přehledně, s použitím 71 I iterárních odkazů našich 
i cizojazyčných aje důkazem schopnosti diplomandky fundovaně pracovat s odbornými 
prameny a také je řadit do smysluplných celků. 

V praktické části práce se autorka pokusila zmapovat hodnotový systém frekventantů 
psychoterapeutického výcviku SUR, psychoanalytického a analytického výcviku a porovnat 
jej s hodnotovým systémem psychoterapeutů-profesionálů. Celkem bylo zařazeno do výzkumu 
69 respondentů, kteří vyplnili Schwartzův hodnotový dotazník a také stručný II bodový 
dotazník vlastní konstrukce týkající se především demografických údajů. Na základě 
získaných dat autorka podrobně interpretuje a porovnává důležitost jednotlivých hodnot, 
zaměření psychoterapeutických výcviků a jej ich event. souvislost s vyznáváním určitých 
hodnot či motivačních typů aj. Autorka si je vědoma I illlit!'l takto koncipovaného šetření, klade 
si přiměřené cíle a uvádí porovnání výsledki'J z výzkumu z diplomové práce s výsledky 
zkoumaný'mi v rigorózní práci.V závět u jJlát.:t;: auturka předkládá čtenáři návrhy a určitá 
doporučení pro další zkoumání v tétu oblasti. Z textu jc patrné osobní zaujetí a zkušenost 
autorky s psychoterapt:utick)'m v)'cvikem a také JeJí snuhu pokračovat v mctodologicky 
propracovaném zkoumání této problematiky. 

Závěr: Předložená rigorózní práce Veroniky Obrhelové splňuje nároky kladené na tento typ 
práce a proto doporučuji, aby se stala př~dmětel11 obhajoby. 
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