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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
Kasuistický typ 

VEDOUCÍ PRÁCE 
 

Název      Dramaterapie a psychodrama v terapeutické komunitě: popis a demonstrace použití metod na případu klienta 

Autor Veronika Svobodová 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek 

Oponent práce Lenka Reichelová 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Úplný ale spíše stručný abstrakt, východiska a konkrétní výsledky by mohly být zpracovány 
podrobněji.  

4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Jasné zdůvodnění, přiměřený záběr, ale spíše menší rozsah, vhodně zvolená a řádně citovaná 
literatura. Text je psán čtivou formou, což mu ovšem neubírá na odbornosti, autorka jde rovnou 
k věci a nezdržuje se obšírnými úvody, nic podstatného nechybí. Nechybí zahraniční zdroje, 
ačkoliv aktuální výzkumy jsem nezaznamenal (jsou nějaké?). 

18 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   

 

Jedná se o metodologickou kasuistiku s jednoduchým cílem demonstrovat použití terapeutické 
techniky, navržený postup je odpovídající cíli, popis použitých metod je stručný ale dostatečný. 
Validitě je věnována pozornost, autorka zmiňuje triangulaci, ačkoliv z popisu ani z výsledků není 
vždy jasné, která data pocházejí z jakého zdroje (zúčastněné pozorování, deník, supervize…), což 
je na druhou stranu u takto klinicky orientované kvalitativní studie nepříliš podstatné, čtenář se 
prostě musí spolehnout na úsudek autorky a její citlivost pro významná témata v analyzovaném 
případu.  

16 / max. 20 

Prezentace případového materiálu Úplná a výstižná, i když opět spíše stručná, nicméně rozsahem plně dostačující anamnéza.  18 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Stručný, dobře strukturovaný popis jednotlivých dramaterapeutických sezení, jejich reflexe se jeví 
jako velmi přínosné pro seznámení se s touto metodou. V diskuzi je autorka přiměřeně 

26 / max. 30 
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sebekritická, zamýšlí se nad metodologickými omezeními i vlastní subjektivitou. 

Etické aspekty práce Vše explicitně popsáno, bez problémů. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Aktuální problém, představení nepříliš rozšířené metody. Úplná, dobře strukturovaná, logicky 
uspořádaná a přehledná práce bez formálních chyb.  

12 / max. 15 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

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

Předložená kasuistická práce relativně stručně demonstruje v praxi nepříliš rozšířenou terapeutickou 
metodu dramaterapie. Autorka v ní prokazuje vyspělé klinické myšlení i schopnost zpracovat 
odborný text na velmi dobré úrovni. V předchozích odstavcích opakovaně zmiňovaná strohost může 
na jednu stranu představovat určitý nedostatek, ale pokud budeme chápat šetrnost se slovy jako 
záměr s cílem zjednodušit text, projasnit význam a upozadit interpretace autora, pak máme před 
sebou studii, jejíž potenciál nekončí obhajobou diplomové práce. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Uzavíráte, že „dramaterapie je významným doplňkem léčby v TK“. Lze s ní podle Vašeho 
názoru pracovat flexibilněji? Lze ji např. někomu přímo indikovat? A má podle Vás nějaké 
kontraindikace? 

2. Navrhněte výzkumný design evaluace dramaterapie v TK. 

Body celkem 104 / max. 120 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  12. 6. 2015 
Jméno a příjmení, podpis 

Jaroslav Vacek 
 
 

 


