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Diplomová práce Nikoly Syrovátkové je zaměřena na hodnocení konkrétní terapeutické/
poradenské skupiny, která je realizována v pedagogicko-psychologické poradně. Skupina 
má část dětskou a rodičovskou, které probíhají souběžně. Práce se zaměřuje výhradně na 
sdělení rodičů a dětí daných skupin o skupině své a v případě rodičů i o skupině dětské. 

 

Autorka se v první části věnuje vymezení pojmu skupinová terapie a období mladšího 
školního věku. V obou případech uvádí řadu důležitých zdrojů, dobře cituje, tématu se 
věnuje v celé jeho šíři, snaží se nic neopomenout. To však zejména v kapitole o mladším 
školním věku může více než vymezení pojmu pro další zpracován prostřednictvím 
empirických dat působit spíše jako taxativní výčet všech vývojových teorií bez hlubšího 
zkoumání, jak se daná charakteristika projevuje v konkrétním empirickém prostoru 
diplomové práce. S řadou teorií se v práci následně nijak nepracuje, v teoretické části 
často není ani nijak zdůvodněno, proč jsou uváděny. Je tedy na čtenáři, aby si případné 
souvislosti domyslel. To se však netýká teoretického uchopení pojmu skupinová 
psychoterapie, se kterým se naopak v analytické části a zejména pak v diskuzi pracuje 
velmi dobře.


Empirická část se věnuje datům, které autorka sebrala pro účely hodnocení 
terapeutických skupin. Adekvátně si stanovuje výzkumné otázky, pro hodnocení volí 
kvalitativní metodologii: s rodiči realizuje polostrukturované rozhovory, zatímco u dětí volí 
dotazník. Zde vnímám dvě problematická místa: 1) odlišná metodologie sběru dat u 
cílových skupin může oslabovat výstupy u 3. výzkumné otázky (porovnání hodnocení 
rodičů a dětí). 2) Volbu formy sběru dat u dětí vnímám jako nešťastnou (což nicméně 
sama autorka v diskuzi připouští): děti mají nejenže nižší schopnost verbalizovat, ale 
dostaly také velmi omezený prostor pro vyjádření (viz dotazník v příloze) navíc v písemné 
formě, která může některé děti v daném věku odrazovat od snahy jít více do detailu 
sdělení. Osobně se neztotožňuji s argumentací autorky na str. 75, že díky věku 
respondentů bychom se z rozhovoru nic nedozvěděli. Naopak dobře vedený osobní 
rozhovor by snad mohl výše uvedená omezení do značné míry překonat.


Analýza dat je nicméně provedena řemeslně dobře, citace jsou používány adekvátně, 
autorka má dobrý cit pro sémantiku sdělení. Kategorizace je provedená dobře, z textu je 
patrná poctivá práce při kódování. 


Závěry vzhledem k designu studie působí místy předvídatelně (např. “sdílení je důležité”, 
“jsme na jedné lodi”, “našli jsme si kamarády” apod.), přičemž části, ve které jsou 
porovnávána hodnocení rodiče a dítěte, kteří “k sobě patří” (a kterou považuji za velmi 
zajímavou a obohacující), je věnováno relativně málo prostoru. To však není kritika, 
výstupy jsou i tak zajímavé a vytvářejí prostor pro další úvahy.


Design studie bohužel dovoluje jen minimum zobecnění, K tomu bychom potřebovali buď 
vzorek z několika dalších (adekvátně vybraných) terapeutických skupin (pak bychom 
sledovali hodnocení “žánru skupinová psychoterapie” ve vysoké míře variability svého 
provedení) nebo pozorování terapeutického procesu z dané skupiny (pak bychom 
zkoumali efekt jednotlivých intervencí či přístupu konkrétních terapeutů). V případě této 
diplomové práce se jedná spíše o propracovanou, analyticky zpracovanou a teoreticky 
dobře uchopenou zpětnou vazbu na vnímané efekty dané skupiny, což určitě “není málo”.




Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením “velmi dobře”.


V Praze dne 18. května 2018


PhDr. David Heider, PhD.


