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Název      Spiritualita v terapii závislostí: kvalitativní analýza postojů a zkušeností terapeutů 

Autor Eliška Blažíčková 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Kateřina Svěcená 

 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt je úplný, pouze východiska nejsou zcela jasná. 4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Práce je jasně zdůvodněna na odborné i osobní rovině. Autorka se úspěšně pokouší těžko 

definovatelnou spiritualitu zasadit do kontextu psychoterapie, potažmo šířeji do terapie závislostí. 

Dalo by se říct, že její rešerše je vyčerpávající, kdyby nepoužívala (v některých kapitolách velmi 

častých) sekundárních citací, a kdyby se neomezila jen na český kontext, protože zahraniční zdroje 

lze spočítat na prstech jedné ruky, nicméně tematicky se zdá být naplněná beze zbytku, uvítal 

bych pouze nějaké explicitní vymezení spirituality v adiktologii. I tak je ale teoretická část velmi 

dobrou ukázkou systematické práce s textem, je logická, dobře strukturovaná i čtivá. Citace jsou 

vhodně zvoleny a bezchybně použity. 

14 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Cíl i výzkumné otázky jsou jasně stanoveny a dobře formulovány, metody jsou zvoleny vhodně, 

dobře zdůvodněny a podrobně a konkrétně popsány. Oceňuji reflexi osobní zkušenosti s tématem 

výzkumu, ačkoliv by mohla být autorka ještě konkrétnější, vzhledem k validitě dat je totiž tato 

reflexe velmi důležitá. Oceňuji také triangulaci metod rozhovoru a dotazníku. 

19 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou velmi bohaté, dobře strukturované, zdají se být správné. Autorka vede čtenáře 

vlastními úvahami po jednotlivých tématech jednoznačně popsaných pomocí různých úrovní 

interpretativní fenomenologické analýzy, což je jak čtivé, tak přehledné. Kombinace úrovní a 

metod (zobecněné jevy a kategorie, doslovné citace z rozhovorů a kvantifikující výsledky 

dotazníků) text oživují a zároveň závěry validizují. V diskuzi je autorka z metodologického hlediska 

relativně velmi sebekritická, což oceňuji, ale bohužel se příliš nezabývá další interpretací 

konkrétních výsledků a vlastních zjištění, z tohoto pohledu je diskuze opravdu příliš stručná. 

24 / max. 30 
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Etické aspekty práce Vše vhodně ošetřeno a explicitně popsáno. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

 

Práce se zabývá problémem, který je často odsouván na okraj zájmu oboru, proto je velmi 

přínosná a svým zaměřením inspirativní. Z formálního hlediska jsem narazil jen na několik 

překlepů a dalo by se říci, že by mohla mít úpravnější vzhled (zarovnání, číslování, odrážky, 

mezery mezi řádky), nicméně nepovažuji tyto nedostatky za zásadní. Práce je logicky uspořádána, 

vhodně členěna, je úplná a má stále ještě vhodný rozsah (mírně nad rámec požadovaného). 

11 / max. 15 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená bakalářská práce si klade za cíl v teoretické rovině představit spiritualitu v psychoterapii 

a v praktické popsat její význam pro terapeuty při práci s klienty v léčbě závislostí, což beze zbytku 

splňuje. Po obsahové stránce je práce na vysoké úrovni, formálně má méně závažné nedostatky. 

Autorka vychází zejména z domácí literatury ale i tak pokrývá téma spirituality téměř vyčerpávajícím 

způsobem. Samotný kvalitativní výzkum je proveden bezchybně a přináší zajímavé vhledy do 

zkušeností terapeutů i praktické implikace pro terapii. Autorka píše velmi autenticky, provádí 

čtenáře svými úvahami, což je nejen funkční z hlediska validity, ale také čtivé. Po doplnění trochu 

stručné diskuze autorce doporučuji bakalářkou práci přetvořit do podoby odborného článku a 

publikovat v časopisu Adiktologie. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Může druh a počet identifikovaných kategorií spirituality (nadřazených témat) u terapeutů 

nějak souviset s jejich dalšími osobními charakteristikami? (Jinými slovy: Dá se formulovat 

nějaká obecnější teorie o vztahu spirituality  a osobnosti terapeuta?)  

2. Bylo by podle Vás vhodné zařadit spiritualitu do studijního plánu oboru adiktologie? Pokud 

ano, v jaké formě a kam? 

Body celkem 82 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  29. 8. 2016 

Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 


