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Bc. et Bc. Nikola Syrovátková: Evaluace práce s dětskou terapeutickou skupinou. Diplomová práce.  

Posudek vedoucí práce. 

Studentka Nikola Syrovátková se zabývá evaluací práce s dětskými terapeutickými 

skupinami. Ukazuje hodnocení programu dětských terapeutických skupin z pohledu rodičů a jejich 

dětí. Zároveň představuje také to, na čem se v hodnocení shodují a v čem naopak rozchází. Téma je 

originální a vzešlo z její vlastní iniciativy a dlouhodobého zájmu o problematiku dětských skupin. 

Musela nadstandardně času věnovat docházce na skupiny a budování vztahu s dětmi i rodiči, aby 

ve svých rozhovorech mohla proniknout dostatečně do hloubky. Téma bylo dobře promyšleno, 

studentka se dobře orientovala v dané problematice. 

Studentka 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. 

Teoretická část se zaměřuje na vymezení skupinové psychoterapie, dále na dítě mladšího 

školního věku. Důležitou částí je skupinová psychoterapie s dětmi a zapojení rodiče v procesu terapie. 

Rozebírá také zasazení dítěte mladšího školního věku do jeho vývojového období a na to navazující 

specifika. Teoretickou část považuji za velmi dobře zpracovanou. Zvláště si vážím kapitoly Rodič v 

procesu terapie dítěte, která poskytuje výborný rámec pro následná výzkumná zjištění. Teoretická 

část je úměrná formátu práce a prezentovaná fakta jsou relevantní tématu práce. 

V empirické části je představen kvalitativní výzkum. Data byla sesbírána pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů se sedmi rodiči a dotazníků se sedmi dětmi. Data byla analyzována 

vytvářením tematických trsů. Vyhodnocování bylo inspirováno metodou zakotvené teorie.  

Metodologie byla zvolena vhodně a dobře zvládnuta teoreticky i prakticky. 

Cílem výzkumu bylo odpovědět na tři výzkumné otázky: Jak rodiče hodnotí program 

dětských terapeutických skupin?  Jak děti hodnotí program dětských terapeutických skupin? Jak se liší 

hodnocení programu dětských terapeutických skupin u rodičů a dětí?  

V prezentovaných datech Nikola ukazuje, jaké přínosy a limity skupin rodiče vnímají, i to, co si 

myslí, že se jejich dítě na skupině naučilo. Můžeme sledovat i vnitřní kauzalitu rodičů, když mluví o 

tom, co změnu u dítěte způsobilo. Je nám zpřístupněn svět dětí, když se dozvídáme o pohledu dítěte, 

zda skupina přinesla něco jemu i jeho rodiči. Děti mluví o několika konkrétních přínosech (přátelství, 

hry) a také o tom, že „něco“ se změnilo a „něco“ si rodič odnesl, ale je pro ně příliš obtížné to 

konkretizovat. Líbí se mi, že se autorka práce u tajemného „něco“ také pozastavuje.   

  V čem je tato práce o krok dál než jí podobné, že porovnává perspektivy dítěte a rodiče 

v rámci jedné rodiny. Výsledky ukazují, že v hodnocení programu dětských terapeutických skupin se 

rodiče i děti převážně shodují. Významné pro obě skupiny se zdá navázání blízkých vztahů s ostatními 

členy. Jako důležitý faktor celého procesu se ukázal způsob komunikace o skupině mezi rodičem a 

dítětem. Porovnání rodiče s jeho vlastním dítětem nám může pomoci nahlédnout jejich potíže a s tím 

i efekt či neefekt péče mnohem více do hloubky. Vliv na hodnocení skupin může mít např. způsob 

komunikace o skupinách mezi rodičem a dítětem zejména na počátku spolupráce.  
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Výzkumný cíl práce byl zcela naplněn. 

Práci uzavírá diskuse, kde jsou zodpovězeny výzkumné otázky a zjištěné poznatky jsou znovu 

vztaženy k teorii a výsledky se konfrontují se zpracováním tématu v literatuře, čímž se téma znovu 

prohlubuje a získává na plasticitě. Autorka reflektuje svůj přístup k šetření a je si dobře vědoma limitů 

svých a limitů této práce. V závěru se objevují i užitečná doporučení pro realizátory skupin. 

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 doporučuji k obhajobě.  

Možné otázky pro obhajobu: 

 Co ve vzájemné komunikaci dítěte a rodiče může zásadně ovlivnit průběh a efekt terapie? 

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

cítíte nejvyšší konzistenci s Vašimi závěry?    

 

V Praze 15.5.2018    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


