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Posudek vedoucího diplomové práce 

Kláry Malíkové: 

Rodinné konstelace Berta Hellingera jako 

terapeutická a poradenská metoda 

Předložená diplomová práce je věnována tématu. kterému je v zahraniční 

psychologické literatuře i praxi (především v Německu. zemi původu jej ich autora) 

věnována určitá pozornost. V ČR se v posledních dvou letech pozvolna situace mění a 

i v našich odborných kruzích se zájem o hlubší informace o této metodě množí. 

Předkládaná diplomová práce je příspěvkem k rozšíření znalostí o této problematice. 

Diplomová práce je tradičně členěna na část teoretickou (52 stran textu) a 

praktickou (35 stran), příloha obsahuje ukázky přepisu polo strukturovaného rozhovoru 

s pěti probandy. Autorka člení teoretickou část do pěti základních kapitol. První 

kapitolaje věnována vymezení pojmu konstelace B. Hellingera ajim podobným 

metodám používaným v psychoterapii. V druhé kapitole diplomandka podrobně 

přibližuje filozofii B. Hellingera včetně jeho fenomenologie. systému a pricipů 

rodinných konstelací aj.Hetí kapitolaje zaměřena na popis konstelací a jejich prúběh. 

jejich kontraindikace i jejich užití v individuální terapii. V závěrečných úvahách 

autorka zmiňuje konstelace a jejich postavení v ČR a ve světě včetně jejich 

zhodnocení. Tato část práce je zpracována na základě dostupných publikací a 

internetových zdrojů velmi přehledně a zároveň s psychologickou erudicí. 

V praktické části práce autorka shrnuje v)'sledky získané od 16 (resp.15) 

respondentů u kterých pomocí polostrukturovaného rozhovoru (zaznamenávaného na 

diktafon) zjišťovala jejich postoj ke zkoumané metodě, jejich subjektivních faktorů a 

hodnocení efektivity konstelací, jejich kladí'! a záporú aj. Získaná data jsou zpracována 

pečlivě a zároveň nechybí kritický nadhled autorky na přednosti i nedostatky metody. 



Také je nutné ocenit časovou náročnost projektu (trvání rozhovorů i jejich 

přepisů) i pi"íkladnou formální úpravu práce. Předložená diplomová práce dokládá 

schopnost autorky psychologicky erudovaně zpracovat zadané téma. 

Závěr: Diplomová práce Kláry Malíkové spli'luje nároky na práci diplomovou 

a doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby. 
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