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Bc. Nováková se ve své práci věnuje problematice dětských terapeutických skupin se 
zaměřením na účast rodičů. Cílem práce je de facto zmapování postojů zúčastněných 
matek a vedoucích terapeutek k vyšší míře rodičovského angažmá (v práci označována 
jako „aktivní role rodiče“), přičemž v podtextu celé práce je patrná otázka, zda je vyšší (než 
obvyklá) míra zapojení rodiče do terapeutického procesu dítěte zúčastněnými osobami 
vítaná či nikoli. Důvody, proč by tomu tak být nemuselo, však nejsou rozvedeny.  
Část zaměřená na mapování literárních zdrojů je obsáhlá a zpracována poctivě 
s dostatečným množstvím literárních zdrojů. Občas však není zcela zdůvodněno, proč je 
daná kapitola do textu zařazena a jakou hraje argumentační či pojmovou roli vůči 
sledovanému záměru práce. Kapitoly se tak chvílemi objevují sériově bez zjevné souvislosti 
a nechávají čtenáře, aby fakta přijímal s nadějí, že se mu později ukáže, jaký mají vzhledem 
k zaměření práce smysl. Přes tuto okrajovou (dominantně literární) výtku je však z této 
kapitoly patrné, že autorka se nejen dobře orientuje v literárních zdrojích týkajících se 
dané problematiky, ale umí je také dobře citovat a strukturovat.  
Literární zdroje vyznívají vesměs jednotně – aktivní zapojení rodiče je (i přes určitá 
omezení) žádoucí. Autorka však dává na konci kapitoly 4.2 a v Diskuzi prostor také 
několika výzkumům, které odborný stereotyp nabourávají, bohužel jejich argumenty 
nerozvádí. To je škoda i vzhledem k závěrům práce, které vyznívají jednoznačně a 
předvídatelně (zjednodušeně řečeno, že rodiče i terapeuti tuto formu práce vítají a že v ní 
spatřují celou řadu výhod), až by čtenář mohl podlehnout dojmu, že v aplikaci tohoto 
postupu nemůže být vůbec žádný problém. To však nelze hodnotit jako výtku práci (její 
zaměření bylo jiné), spíše jako doporučení pro další zkoumání či prostor pro diskuzi.  
V práci se občas zaměňují pojmy „terapie za účasti rodiče“ a „rodinná terapie“, což může 
být v některých pasážích matoucí. 
Empirická část práce se dělí na dvě oblasti. Ta první přináší kategorizaci postojů rodičů a 
terapeutů a druhá jejich srovnání. Bc. Nováková dobře pracuje s textem. Umí vhodně 
citovat a kategorizovat jednotlivé sémantické obsahy. V citacích respektuje kontext a 
členění jednotlivých kategorií působí promyšleně. Data jsou sbírána výhradně 
prostřednictvím rozhovorů s rodiči a terapeuty. Ačkoli autorka byla pravidelně na 
terapeutických skupinách přítomna, svá pozorování nijak empiricky nevyužívá, což 
vzhledem k zaměření práce není nutně na škodu, i když přicházíme o jistě zajímavý 
potenciálně analytický pohled na celý proces. Nabízí se nicméně otázka, z jakého důvodu 
tam tedy docházela a zda se tím dobrovolně nepřipravila o nezaujatou badatelskou pozici 
(což sama ostatně v textu připouští). 
Empirická část se drží výhradně výpovědí respondentů, které nepodrobuje hlubší analýze. 
Nevíme tedy, proč se práce v dané skupině daří a proč je tak pozitivně přijímána 
zúčastněnými. Je to ochotnými rodiči? (Jak by asi odpovídaly dvě matky, které se 
průzkumu odmítly zúčastnit?)  Nebo klíčovou roli hraje zkušenost terapeutek nebo jejich 
vhodně zvolené aktivity/přístup? Nebo se podařilo dobře sestavit skupinu 
z kooperativních jedinců? Analýza opomíjí kontext a nevěnuje se problematizaci získaných 
dat, což jsou překážky pro byť jen opatrné zobecnění formulovaných závěrů. Jak bylo 
uvedeno výše, vzhledem k zaměření práce se nejedná o nedostatek, spíše je to do jisté 



míry promarněná příležitost téma uchopit poodstoupením od kontextu dané konkrétní 
skupiny. 
Velmi okrajově vnímám nedostatek, že v práci se vyskytují gramatické chyby, které by se 
na této úrovni vyskytovat neměly (např. „schodují“, „vyplívá“). 
Práce je celkově zpracována velmi dobře. Její rozsah je dostatečný, zaměření práce dobře 
vymezené a metoda výzkumu adekvátní. Autorka dobře analyzuje text a od zaměření 
práce se v textu neodchyluje.  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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