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        Dynamika probíhajících změn v ekonomické a sociální situaci 

v naší současné společnosti vytváří v mnoha sférách stále větší prostor 

pro možné uplatnění psychologických poznatků v dalších oblastech 

lidského života. Nakolik ovšem má psychologie fakticky tuto možnost 

ze strany společnosti, tj. účinně se uplatňovat v určitých daných 

oblastech, především u lidí stojících na okraji společnosti, či se tomuto 

okraji blížících, zůstává stále otevřenou otázkou. Často je to spíše 

vlastní iniciativa psychologického profesionála a různých, především 

nestátních organizací, jež usilují o účinnou humánní pomoc těmto 

lidem.  

         Posuzovaná práce je de facto určitou kvalitativní  analytickou studií 

psychologické a psychoterapeutické práce s klienty azylového domu. 

V práci jako celku dominuje výrazně empirická část. Teoretická část 

zahrnuje pouze základní a hlavní, pro disertační práci podstatná  

východiska a  důležité aspekty  ve směru jejího dalšího pracovního 

pokračování. Zde se potom autorka zaměřila na dvě oblasti výzkumu – 

v první fázi na analytickou a do určité míry i hodnotící  deskripci  

sledované instituce z hlediska její organizace, struktury a vývoje, systému 

práce, skladby klientů – v podstatě všech aspektů  relevantních pro práci 

psychologického terapeuta v této instituci. Druhá část výzkumné studie je 

zaměřena již na vlastní  psychoterapeutickou práci. Srozumitelně jsou 

popsány výchozí kazuistiky souboru klientů, které jsou potom 

východiskem pro terapeutické rozhovory a práci s klienty. Plasticky zde 

vystupují jak konkrétní osudy klientů, tak i a to především způsoby 

terapeutické práce s klienty. Zjevně vystupuje osobní odpovědnost   

 



 

autorky ve vztahu ke klientům, ale především individualizovaný  

terapeutický přístup. Z psychoterapeutického hlediska si zaslouží zvláště 

ocenit rozumnou střízlivost jistých korekčních intervencí, vycházející 

zřejmě z dobrých znalostí ve vztahu k složitosti a náročnosti dalších osudů 

klientů. Ocenění si zaslouží i závěrečné zhodnocení všech důležitých 

aspektů  odborné psychologické práce ve studovaném sociálním zařízení, 

především ve směru důrazu na celkový kontext instituce i lidí zde 

pracujících. 

         I když  u oponentského posudku se předpokládá  především kritické 

zhodnocení posuzované práce, oponent se nedomnívá, že by nalezl v práci 

podstatné nedostatky, na které by bylo nutno zvlášť upozornit. Spíše by 

chtěl zdůraznit aktuálnost zvoleného tématu a jeho jistý společenský 

význam. Pokud se jedná o použité metody a jejich uplatnění, obtížně by 

bylo možno zřejmě hledat, vzhledem k tématu práce, jiné formy 

zpracování. Práce jako celek je logicky uspořádána, srozumitelná a přináší 

jisté poznatky pro další práce v dané oblasti. Z výše uvedených důvodů ji 

doporučuji k obhajobě. 
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