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Bc. Marie Nováková: Dětské skupiny v poradenství v kontextu aktivní spolupráce rodiče. 

Diplomová práce. 

Posudek vedoucí práce. 

Studentka Marie Nováková se ve své práci rozhodla kvalitativně prozkoumat oblast účasti 

rodiče v terapeutickém procesu dítěte. Téma je originální a vzešlo z její vlastní iniciativy a 

dlouhodobého zájmu o problematiku. Marie věnovala dostatek času promýšlení dostupných teorií a 

dříve realizovaných výzkumů, což jí umožnilo se na výzkum dobře připravit a postupovat 

systematicky. Z hlediska procesu se jednalo o časově dobře naplánovanou práci, studentka pracovala 

kontinuálně, dlouhodobě, pravidelně svou práci konzultovala a kreativně reagovala na náměty a 

připomínky. Doporučenou literaturu studovala, sama přinášela celou řadu podnětů (včetně 

zahraniční literatury a zdrojů) a na konzultace chodila připravena. Pozitivně hodnotím její 

samostatnost, zodpovědný přístup, flexibilitu a otevřenost v samotném výzkumu. 

Abstrakt práce koresponduje s obsahem a obsahuje kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující 

všechny klíčové informace. 

Teoretická část je na výborné úrovni – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. 

Teoretický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 

předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 

interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. 

Teoretická část výborně mapuje nejen relevantní téma dětské skupinové psychoterapie, ale zejména 

oceňuji její zužující zaměření na význam rodičovského aspektu v dětské terapii. Také kapitoly 

věnované roli terapeuta se opět vztahují k rodičovskému kontextu. Argumentace použitá v práci je 

inovativní a pro obor přínosná. 

Empirická část: 

Všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a odpovídají současné vědecké 

praxi. Je dobře zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a metoda výběru vzorku, tvorba, 

zpracování a analýza dat). Popis umožňuje replikaci výzkumu. 

Práce je logicky vystavěna. Jsou stanoveny výzkumné otázky a v textu na ně postupně nalézáme 

odpovědi. 

Autorka porovnává dvě perspektivy dospělých účastných na terapeutickém procesu dětí: 

1. Jak vnímají aktivně zapojení rodiče program dětských terapeutických skupin a jak vnímají 
osoby, které jsou do něj zahrnuty? 

2. Jak průběh programu s aktivně zapojeným rodičem vnímají terapeuti a jak vnímají osoby, 
které jsou do něj zahrnuty? 

Máme možnost sledovat nejen to, jak rodiče chápou význam skupiny pro dítě, ale zejména jejich 

osobní prožívání a reflexi, dozvídáme se, proč je rodič v dětské terapii důležitý – z jeho vlastní 

perspektivy. Máme možnost se dozvědět, že i rodič něco získává, žádá a něco mu též chybí. 

V dalším plánu pak sledujeme pohled terapeutů, kteří hovoří o tom, co dělají a proč, a proč volí právě 

toto nastavení s aktivním zapojením rodiče problémového dítěte. 
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V závěru autorka oba pohledy komparuje. Obě skupiny mají pocit, že zapojení rodiče do skupin je 

významné. V řadě témat je obě perspektivy shodují, autorka si však všímá i oblastí, které nahlíží jen 

jedna skupina respondentů. 

Všechny výsledky jsou prezentovány logicky a srozumitelně a jeví se jako správné (není důvod jim 

nevěřit). Správná interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných 

alternativních vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro 

interpretace poznatků.  

Na závěr jsou výsledky diskutovány v kontextu dalších výzkumů. Diskuze práci znovu posouvá, 

prohlubuje vhled do problematiky a dobře ji usazuje v teoretickém rámci dosavadních poznatků.  

Práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je zpracována na velmi dobré 

úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i formální strukturace textu. Je 

napsána na vysoké akademické úrovni. 

Vše je eticky ošetřeno a dobře reflektováno, formálně je diplomová práce v pořádku, je 

ucelená, rozsah zpracovaného materiálu je úměrný, literatura je dostačující a poctivě citována.  

S procesem vzniku i výsledkem práce jsem jako vedoucí práce spokojena. 

Práci vřele doporučuji k obhajobě. 

Možné otázky pro obhajobu: 

 Vyplynula by z Vaší práce nějaká doporučení pro terapeuta, který pracuje s dítětem a jeho 

rodičem. Na co se zaměřit u rodiče? Jak skrze něj podpořit změnu u dítěte? 

 Který z nalezených zdrojů v literatuře a výzkumu se nejvíce blížil Vašemu, pojetí, kde cítíte 

nejvyšší konzistenci s Vašimi závěry?    

 

V Praze 19.8.2017    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


