
1
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Kasuistický typ

OPONENT

Název     

Analýza komunikace s klienty v Nízkoprahovém středisku Drop In o. p. s. s využitím konceptů 
transakční analýzy

Autorka Mgr. Nora Titman Staňková

Vedoucí práce Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Oponent práce PhDr. Jiří Libra

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body

Abstrakt

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)?

Koresponduje abstrakt s obsahem práce?

Má abstrakt přiměřený rozsah?

Kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace.

5 / max. 5

Odůvodnění a rešerše odborné literatury

Je zdůvodnění práce logické?

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný?

Přehled literatury k tématu je reprezentativní, jsou uvedeny základní a zásadní prameny 
v transakční analýze, aktuální literatury byla zvolena v oblasti komunikace obecně. Cíl a design 
práce je popsán v úvodu práce – jeho zdůvodnění a velmi jednoduché a základní myšlenka 
jasnozřivá: základním nástrojem práce v nízkoprahovém centru je komunikace. Cílem je pokusit se 
používanou analyzovat a dospět skrze analýzu a reflexi většímu vhledu do toho, co se v běžném 

18 / max. 20
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Je zvolená literatura aktuální?

Je použitá literatura řádně citována?

Je použitá argumentace prezentována
standardním způsobem?

Byl dosavadní výzkum podroben kritice?

denním kontaktu s klienty (přes popisy typických komunikačních vzorců) děje a jak by bylo 
účinnější s klienty komunikovat, aby docházelo k plnému zapojení takového druhu kontaktu a 
vztahů, o kterých je shoda, že podporují úzdravu a růst.  Jednoduchá základní myšlenka a jasný 
design činí z této práce světlou výjimku v naší literatuře o adiktologických službách.  Autorka 
mohla zmínit to, že na domácí scéně nenavazuje prakticky na nic.

Použité metody a logika struktury práce  

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy?

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)?

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci?

Byla věnována pozornost reliabilitě a validitě dat?

Má práce logickou strukturu?

Autorka práce podrobně popisuje metody a strukturu práce, která je v domácí literatuře 
inovativní. Volbu metod zdůvodňuje a práce může být inspirací i pro jiné typy služeb. V záběru 
práce (Kap. Diskuze) věnuje pozornost možným limitům a pochybnostem – nejen ve vztahu 
k práci, ale i k transakční analýze. Závěry a hypotézy, ke kterým dospívá v analýze typů 
komunikace s jednotlivými klienty v kapitole diskuze navíc doplňuje možnými alternativami 
výkladu, ve kterých prokazuje kritického ducha a vysoký stupeň vhledu do konceptů transakční 
analýzy (a gnozeologických aspektů psychoterapie a komunikace vůbec).

Oceňuji jasnou, souvislou, bezpečnou strukturu – díky ní je možné analyzovat obsáhlý (10 typů) 
vzorek transakčních typů, uchovat přehlednost práce.

V kapitole diskuse je věnována pozornost platnosti a přesnosti závěrů a doporučení z práce 
plynoucích – v dostatečném rozsahu a zejména velmi přiléhavě.

20/ max. 20

Prezentace případového materiálu

Má kasuistika všechny podstatné části? 

Mají anamnézy výpovědní hodnotu?  

Je vhodně popsán další vývoj klienta a/nebo 
metody intervence? 

Byly použity přiměřené nástroje hodnocení? 

Je souhrn výstižný a vypovídající

Práce kasuistického typu je zpracována na mimořádné úrovni – autorka naznačuje, že její úroveň 
klinického myšlení je na velmi vyspělé úrovni. Prezentované části poradenského procesu jsou na 
domácí poměry zcela výjimečné svým vhledem, živostí a inspirací.  Prezentace případového 
materiálu v deseti typech komunikace je pečlivá a pracná: každý typ komunikace je 
dokumentován 20-60 transakcemi, u každé z nich je označeno, jaký je jejich potenciál a možnosti 
ve vztahu ke kontaktu poradce a klienta a ve vztahu k dalšímu průběhu rozhovoru a jeho cílů.

Souhrn práce a doporučení pro poradenskou komunikaci je výstižný a odpovídá analýze 
klinického materiálu.

20/ max. 20

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků

Jsou závěry prezentovány srozumitelně?

Výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná interpretace výsledků je 
provedena s kritickým zohledněním možných alternativních vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i 
silné stránky práce, závěry práce jsou korektní. Doporučení pro praxi bylo cílem práce.

Oceňuji otevřenost a „nepředpojatost“, s jakou autorka diskutuje výhrady vůči transakční analýze 

25 / max. 30
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Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky?

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce?

Jsou závěry korektní?

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení?

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu?

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření?

– včetně těch, které jsou vedeny z laciných pozic. 

Postrádám jedině informace o tom, zda se s koncepty transakční analýzy takto v adiktologických 
službách někdy pracovalo a s jakými výsledky.

Etické aspekty práce

Byly vzaty v úvahu etické otázky?

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu?

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti?

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny, 
přílohou práce je dokonce informovaný souhlas vedoucího pracovníka organizace s tím, že budou 
zveřejněny údaje o službě, ve které klinický materiál vznikl a ke které mají směřovat doporučení. 
Jako velmi živý a pozitivní etický aspekt práce vnímám to, že je určená zlepšení praxe služby ve 
velmi náročné a zásadní oblasti – kvalita komunikace pracovníků s klienty. Zde se tak ovšem 
nečiní apely nebo obecně podporujícími „výcviky“, ale poctivou analýzou klinického materiálu.

10 / max. 10

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce.

Pojednává práce aktuální/praktický problém?

Je práce přínosná z hlediska oboru?

Obsahuje práce všechny klíčové části?

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah?

Je práce logicky uspořádána?

Je práce z formálního hlediska bez chyb?

Práce pojednává naprosto zásadní problém – věnuje se analýze a rozvoji základních pracovních 
nástrojů kontaktních a poradenských pracovníků. V tomto smyslu je originální a přínosná pro 
rozvoj oboru.

15 / max. 15
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Celkové hodnocení úrovně práce

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky)

Považuji práci za výjimečnou svým zaměřením a za výbornou úrovní svého zpracování. Oceňuji 
zejména přesnost a inspiraci, se kterou jsou analyzovány jednotlivé vzorky transakčních setů. 
Zvolené komunikační typy klientů jsou ohraničeny a pojmenovány tak, že umožňují porozumění 
jejich potřebám a motivaci. Je třeba připomenout, že je zde analyzován velmi rozsáhlý klinický 
materiál – přitom velmi strukturovaně a přehledně. Práce si po celý průběh udržuje nejen tuto 
přehlednost, také vysokou kvalitu textu a živost. Za zmínku stojí i jazyková a pravopisná úroveň, 
která je vyšší než obvyklá.

Doplňující otázky k obhajobě 1. Byl někdy v minulosti podobný přístup využit v adiktologickém poradenství?
2. Co soudíte o publikačních možnostech své práce?

Body celkem 113 / max. 120 bodů

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum 20.1. 2013

Jméno a příjmení, podpis PhDr. Jiří Libra




