
Martina Burianová: Psychoterapeutické přístupy k jedincům s psychotickým onemocněním. 
Diplomová práce. – posudek oponenta

Autorka člení text tradičně na tzv. část teoretickou (s. 10–45) a empirickou (s. 46–103). Cíl 
výzkumu souhrnně formuluje na začátku empirické části: „Cílem výzkumu bylo porozumět tomu, jaké 
účinné faktory se uplatňují v psychoterapii schizofrenie z pohledu psychoterapeuta.“ (s. 46) Ten 
vybraný jev: účinné faktory v psychoterapii schizofrenie – se tedy autorka rozhodla zkoumat nikoli 
experimentálně či kvaziexperimentálně, ale z perspektivy psychoterapeutů, kteří se schizofreniky 
pracují. Přesněji by se vlastně mělo říct, že tím zkoumaným jevem jsou: teorie psychoterapeutů-
praktiků o účinných faktorech v psychoterapii schizofrenie. Tu souhrnnou otázku si pak autorka člení 
na tři dílčí otázky: „1. Je práce s jedinci s diagnózou schizofrenie specifická, a pokud ano, jak tato 
specificita ovlivňuje terapii? 2. Co považují psychoterapeuti za účinné faktory vyvolávající změnu k  
lepšímu? 3. Co považují psychoterapeuti při práci s jedinci s diagnózou schizofrenie za důležité?“ (s. 
47)

Ke hledání odpovědí si autorka zjednala spolupráci se čtyřmi psychoterapeuty – autorka 
popisuje jejich výběr a profesionální profil v kapitole Výzkumný soubor (s. 48–51). S psychoterapeuty 
vedla polostrukturované rozhovory v rozsahu cca 90 minut, s jejich souhlasem nahrávané (viz Metoda 
sběru dat s. 47–48). Rozhovory si doslovně přepsala – a jeden prezentuje v Příloze (s. 107–118). 
Design výzkumu tedy zvolila intenzivní (zaměřený na méně oslovených jedinců a hlubší porozumění 
jejich perspektivě), spočívající jen na pojmové, kvalitativní analýze empirických dat. V přepisech 
jednotlivých rozhovorů pak hledala tzv. kategorie a výsledný model práce – které prezentuje v kapitole 
Analýza rozhovorů (s. 53–94). V kapitole Diskuse si pak formuluje odpovědi na ty své tři dílčí otázky: 
na tu prvou na s. 96–98; na ty druhé dvě současně na s. 98–101. (Vhodnější název kapitoly by byl 
Souhrn, neb k diskusi zde nedochází.) A kondenzované souhrnné poučení ze svého výzkumu pak 
formuluje v Závěru (s. 102–103). Tam tvrdí, že „Jednotliví terapeuti nehovoří přímo o konkrétních 
účinných faktorech, které by vyvolávaly žádoucí změnu k lepšímu, ale hovoří spíše o tom, jak  
jednotlivé prvky terapie účinně propojují,...“ (s. 103). Dle autorky však terapeuti nehovoří jen o 
účinném propojování prvků terapie. To, o čem terapeuti dle autorky hovoří, v rámci svých modelů 
práce se schizofreniky (?), jsou tzv. kategorie: specifické deficity, specifické potřeby, fáze nemoci,  
formy terapie, role terapeuta, terapeutovy intervence, cílové kompetence a specifické koncepty  
psychoterapeutických směrů – a specifické vztahy mezi kategoriemi (ibid.).

V souhrnu tedy soudím, že autorka prokázala schopnost aplikovat základní pravidla výzkumné 
práce a že její diplomovou práci mohu doporučit k obhajobě. Jako oponent se pak cítím zavázán 
zmínit některé rezervy v aplikaci zmíněných pravidel.

V těch téměř 40 stranách teoretické části autorka nesporně prokázala, že je schopná si z 
odborné literatury zkompilovat zevrubnější encyklopedická hesla k pojmům, které se týkají 
zkoumaného jevu: Vymezení schizofrenie (s. 10–24); Léčba schizofrenie (s. 25–31); Psychoterapie (s. 
32–45). Pro potřeby diplomové práce jako textu žánru výzkumné zprávy (vs. encyklopedická 
učebnice) by bylo vhodnější i zde zvolit intenzivnější přístup a zevrubněji se věnovat odborné 
literatuře prezentující teorie psychoterapie schizofrenie – autorka této subkapitole věnuje vlastně jen 
dvě stránky (s. 43–45). Nedostatečnému prozkoumání odborné literatury o teoriích psychoterapie 
schizofrenie pak odpovídá i to, že v kapitole Diskuse (s. 96–101) do diskuse s odbornou literaturou 
nevstupuje. A vlastně i tomu, že výsledky svého empirického výzkumu nakonec vztahuje k odborné 
literatuře jen v Závěru jednou zmínkou (s. 103) sugerující to, že oslovení terapeuti svým pojetím 
vzájemné závislosti faktorů v psychoterapii schizofrenie se ve svém názoru shodují s autory 
odborných textů jako Yalom a Leszcz (autoři publikace Teorie a praxe skupinové psychoterapie). 
Plodnější by bylo, kdyby autorka zmínila nějaké autory píšící o psychoterapii schizofrenií, zvláště pak 
takového, který zastává teorii, dle které lze na účinné faktory nahlížet atomizovaně, odděleně. Jinými 
slovy, kdyby mohla informovat o tom, že v této otázce se mezi odborníky vůbec vede nějaká diskuse a 
že jí oslovení terapeuti-praktici se kloní k nějaké straně.

Pročleněním souhrnné výzkumné otázky na tři dílčí autorka nesporně projevila určitou 
apriorní teoretickou citlivost vůči zkoumanému jevu.
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V reakci na otázku „1. Je práce s jedinci s diagnózou schizofrenie specifická, a pokud ano, jak 
tato specificita ovlivňuje terapii?“ se pak např. u psychoterapeuta č. 1, který se řadí do směru 
humanistické, fenomenologické, rogeriánské psychoterapie (s. 110), dozvídá, že „Rogeriáni ze zásady 
ani nediagnostikujou, nepracujou s diagnózami, a říkaj každej sme jako člověk,..“ (s. 111). Zároveň 
však sám to tak úplně stopro nemá, neboť se v něm perou ten rogeriánskej a ten psychoanalytickej  
přístup (ibid.). Takže pak na přímý dotaz: „14. Je práce s cílovou skupinou specifická (v porovnání s  
prací s jinými klienty)? pokud ano, jak to ovlivňuje způsob práce s cílovou sk?“ – odpovídá: „Tak 
třeba strašně málo interpretuju se schizofrenikama, protože vlastně PSA říká, že oni mají strašně 
slabý ty obranný mechanismy, a tím, že je mají tak slabý, se propadají do těch psychotických stavů.“ 
(s. 114–115).

Rozdíl smyslu té první a druhé dílčí otázky, která je vlastně přímou formulací té souhrnné, 
snad chápu. Snad má zajistit právě to, aby se zjistilo, zda oslovení psychoterapeuti ve své teorii o 
účinných faktorech v psychoterapii schizofrenie pracují s touto diagnózou, nebo je pro ně irelevantní. 
Rozdíl ve smyslu druhé a třetí otázky: 2. Co považují psychoterapeuti za účinné faktory vyvolávající  
změnu k lepšímu? 3. Co považují psychoterapeuti při práci s jedinci s diagnózou schizofrenie za 
důležité? – mi uniká. A to, že autorka, jak bylo výše zmíněno, v kapitole Diskuse formuluje odpovědi 
na obě současně, mne vede k podezření, že autorce také.

Tím, že autorka popisuje metodu sběru dat, výběr a složení výzkumného souboru, prezentuje 
jeden přepsaný rozhovor, prezentuje záznam analýzy jednotlivých rozhovorů – nesporně projevuje 
respekt vůči tomu klíčovému a univerzálnímu pravidlu vědeckého výzkumu: kontrolovatelnosti. 
Rezervy v naplnění pravidla vidím v tom, že autorka mohla prezentovat též ty standardní otázky k 
rozhovorům, které všem psychoterapeutům posílala předem, aby měli dostatek času o nich přemýšlet 
(srovnej s. 48). Že mohla prezentovat své úvahy při formulaci těch dalších standardních otázek krom 
těch dvou přímých: Co považují psychoterapeuti za účinné faktory vyvolávající změnu k lepšímu? a Je 
práce s jedinci s diagnózou schizofrenie specifická, a pokud ano, jak tato specificita ovlivňuje terapii? 
Jinými slovy, prezentovat mohla jaká dílčí témata, která ji zajímala a která jsou důležitá pro její  
výzkum chtěla do otázek rozhovoru vnést a proč (srovnej s. 48). Především však mohla prezentovat v 
Příloze všechny čtyři rozhovory a nikoli jen jeden.

To, k jakým výsledkům při své pojmové, kvalitativní analýze empirických dat autorka došla, 
pak už nepovažuji za věc metodologických pravidel, ale za věc názoru autorky, kontrolovatelného, do 
diskuse. Sám bych např. rozbor pojmu „specifické deficity“ konstruoval poněkud jinak, nikoli jako 
kategorii emergující, ale tu, kterou jsem do výzkumu vnesl a pro kterou v rozhovorech hledám její 
pojetí z perspektivy oslovených terapeutů. V případě jmenovaného psychoterapeuta č. 1 bych pak v 
rozboru jeho přímou odpověď na otázku č. 1 neuváděl až na druhém místě a navíc slovy, která 
zamlžují, že šlo o odpověď na přímou otázku č. 14, která parafrázuje dílčí výzkumnou otázku č. 1: „V 
souvislosti se stavem mysli klientů s diagnózou schizofrenie proband hovoří například (sic) také o roli  
obranných mechanismů: „...oni mají strašně slabý ty obranný mechanismy(...)“ (s. 54). V souhrnu 
(kapitola Diskuse s. 96) bych pak neabstrahoval od toho, že mezi těmi čtyřmi oslovenými 
psychoterapeuty jeden z nich považuje za specifický deficit strašně slabý ty obranný mechanismy v 
psychoanalytickém slova smyslu. Ale jak jsem řekl, to už je věcí diskuse.

V Praze 22. 8. 2013 PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
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