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Lydie Kárová se v předkládané diplomové práci zaměřila na roli spirituality v léčbě 

závislosti, kterou se snažila osvětlit aplikací modelu spirituality Zdeňka Vojtíška. Na spiritualitu 

pohlíží jako na významnou součást léčebného procesu a pozitivní faktor při léčbě závislosti. 

Diplomantka si stanovila tři hlavní cíle: (1) zpracovat téma spirituality jako východiska pro 

celou práci, (2) hledat její místo v pojetí a léčbě závislosti a (3) popsat spiritualitu čtyř vybraných 

spirituálních terapeutických metod. Cestu k nim naznačuje deset výzkumných otázek. V předmluvě 

a úvodu představuje strukturu práce, která koresponduje se zvolenými cíli, nastiňuje obsah a uvádí 

hlavní zdroje. Text je dál přehledně členěn do tří (číslovaných) kapitol a podkapitol, které na sebe 

plynule logicky navazují. V první kapitole (1. Spiritualita) představuje spiritualitu v kontextu 

sociologie náboženství a revidované sekularizační teze (daleko méně však v kontextu psychologie), 

dále vymezuje pojem spirituality pro účely předkládané práce a představuje model spirituality 

Zdeňka Vojtíška. Ve druhé kapitole (2. Závislost a její léčba) nejprve vymezuje pojem „závislý 

vztah“ a dále již sleduje téma spirituality ve vztahu k závislosti. Velice pěkně je zpracovaná 

podkapitola 2.2 Spirituální rovina v pojetí a léčbě závislostí, kde autorka zdůrazňuje potřebu smyslu 

a naplňování vnitřní prázdnoty a představuje bio-psycho-socio-spirituální model závislosti (S. 

Kudrle). V následující podkapitole (2.3 Závislost a model spirituality) pak na modelu spirituality (Z. 

Vojtíšek) ukazuje, jak můžou být jeho jednotlivé roviny syceny právě závislostí. Tuto podkapitolu 

vnímám jako nejsilnější místo práce, jehož důkladnější rozpracování by mohlo být velmi podnětné 

pro mezioborovou spolupráci.  Následující podkapitoly, věnované duchovnímu poradenství a 

paralelám psychoterapie a spirituality, již otevírají cestu kapitole závěrečné (3. Spirituální 

terapeutické metody), kde jsou za pomoci modelu spirituality popsány: hagioterapie (P. Remeš), 

Společenství Anonymních alkoholiků, holotropní dýchání (S. Kudrle) a ikonoterapie (M.Týmal). 

Na konci třetí kapitoly zmiňuje některé rozdíly v nastíněných terapeutických přístupech, které jsou 

dále pojednány v posledních dvou bodech závěrečné (nečíslované) kapitoly. Závěr je strukturován 

do deseti bodů odpovídajících na výzkumné otázky stanovené v úvodu práce a shrnujících obsah 

předchozích kapitol. 

 

Zvolené téma je velmi zajímavé a v české odborné literatuře nebylo zatím uceleně 

zpracováno. Přínos práce tedy spatřuji již v samotné volbě tématu a oceňuji odvahu, s jakou se 

diplomantka do tématu pustila. Celkově práce vyznívá velmi dobře, je koherentní a obsahově 

splňuje vytyčené cíle. Autorka pracuje s dostatečným počtem zdrojů a důsledně k nim odkazuje. 

Čerpá především z článků a příspěvků v monografiích, což je škoda, ale vzhledem k „mapujícímu“ 

charakteru práce a mezioborovému zaměření tématu to nepovažuji za nedostatek. Vytknout však lze 

absenci cizojazyčných pramenů (např. ke Společenství Anonymních Alkoholiků a/nebo výzkumné 

studie k tématu obecně). Teoretické části práce (1. a 2. kapitola) jsou tvořeny hlavně odkazy na 

různé autory, trochu však postrádám kritický odstup od tématu a, v případě duchovního poradenství 

či zmíněných metod, alespoň zmínku o úskalích a rizicích vyplývajících například již jen 

z asymetričnosti terapeutického vztahu. Velmi pozitivně hodnotím, že s odbornou literaturou 

pracuje autorka tvůrčím způsobem a nebojí se samostatně formulovat (definice spirituality na 

str. 14, závislého vztahu na str. 22). 

 

Po formální stránce splňuje práce všechny náležitosti, rozsah a členění odpovídá zadání, 

nebyly opomenuty ani anotace a resumé v češtině a angličtině. Samostatně je uveden také seznam 

příloh, které jsou vloženy do třetí kapitoly práce. 



Rozdělení seznamu literatury by mohlo být přesnější a přehlednější. V nejobsáhlejší části 

seznamu označeném „Knihy“, jsou vedle monografických publikací uvedeny v některých případech 

také jednotlivé citované příspěvky z těchto publikací (Kalina; Lužný, Václavík), jindy pouze 

příspěvek (Kohut, Smékal), tamtéž jsou zařazeny také Bible či Psychologický slovník. 

Autorka si zvolila APA/Harvardský styl citací (jméno-datum), ale bohužel se jej nepřidržela 

u bibliografických záznamů, které sice obsahují všechny povinné údaje, ale bylo by lépe dodržet 

alespoň uvedení roku vydání v závorce za jménem autora, což je v případě tohoto stylu funkční 

požadavek přispívající k přehlednosti seznamu. 

 

Po jazykové stránce je práce dobře zpracovaná, bez větších gramatických pochybení, pouze 

místy se vyskytují chyby v interpunkci (např. str. 8, 12, 30, 33, 46), přivlastňovacích zájmenech 

(str. 7, 14, 18). Text je čtivý, ale místy je patrné, že autorka trochu bojuje s formulacemi a plynulost 

textu občas narušují rezidua opakovaných úprav, která unikla kontrole (např. str. 11, 12, 33, 38, 43, 

55, 58, 59). 

 

 

 

Diplomová práce studentky Lydie Kárové po formální i obsahové stránce splňuje nároky 

kladené na magisterskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a v závislosti na výsledku obhajoby 

navrhuji hodnocení v rozmezí „výborně – velmi dobře“. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaká mohou podle vašeho názoru hrozit rizika u zmíněných spirituálních terapeutických metod? 

Dokázala byste uvést, jaké podněty z toho plynou pro spirituálně orientovanou poradenskou, nebo 

terapeutickou praxi? 

 

 

 

 

V Praze dne 22. 8. 2011        Mgr. Lenka Philippová 

 


