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I. Stručná charakteristika práce 

Autor se ve své disertační práci zaměřuje na používání kontaktních a dramatických postupů při 

navozování korektivní emoční zkušenosti. Podává přehled využití „symbolické scéničnosti“ v různých 

psychoterapeutických směrech. Hlavní pozornost věnuje Pesso Boyden psychomotorické terapii 

(PBSP), kterou komplexně a systematicky představí. Prezentuje výzkumnou studii efektivity redukce 

negativních pocitů pomocí scénicko-symbolického terapeutického postupu. 

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Disertační práce představuje cenný originální příspěvek k teoretickému definování 

psychoterapeutického přístupu PBSP,  scénicko-symbolických postupů v psychoterapii obecně i k 

výzkumu psychoterapie orientovanému na praxi. Hlavním přínosem práce je jednak strukturované a 

systematické zpracování tématu zejména s využitím detailně analyzované kazuistiky a pak také na praxi 

orientovaný výzkumný design. Hlavními nedostatky práce jsou málo reflektované limity přístupu PBSP 

i provedené studie a také absence srovnání výsledků prezentované studie s již 

provedenými relevantními výzkumy v rámci diskuse. Celkově práci doporučuji k obhajobě.  

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Disertační práce je členěna přehledně a prezentována velmi srozumitelně. Systematicky rozvíjí téma 

scénicko-symbolického terapeutického postupu v psychoterapii od popisu vlastní autorovy zkušenosti 

a komplexního teoretického zarámování, přes genezi výzkumné otázky a vypracování výzkumného 

záměru, až k prezentaci provedené studie a diskusi jejích výsledků. Oceňuji systematické, jasné a 

logicky strukturované pojetí zejména teoretické části disertační práce. Jako příklad bych uvedl jasné 



vymezení používaných pojmů „Scénicko-symbolická intervence“ a „Scénicko-symbolický postup“, 

které může velmi dobře sloužit i při jiných výzkumech psychoterapie. 

 

2. Formální úroveň práce 

Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Je zpracována přehledně, tvořivě využívá i 

grafických prvků pro větší srozumitelnost výkladu. Některé používané termíny nicméně předpokládají 

čtenářovu znalost originálního teoretického systému PBSP, v kontextu jiných teoretických systémů 

však mohou být matoucí (např. „klient projikuje vědomě“). Značně toporně působí některé překlady 

z angličtiny (pro ilustraci např. „Svědek by řekl: „Vidím, jak ujištěný se cítíš s tím svolením, mluvit o 

svém ‚čekingu‘...“). V případě, že by autor uvažoval o publikaci své práce, byla by potřeba pečlivější 

jazyková korektura.  

 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Autor adekvátním způsobem pracuje s relevantní odbornou literaturou. Kromě drobných nepřesností 

(např. chybí sekundární odkaz na zmiňovaného prof. Sandlera, u prof. Horáčka je špatně uvedno křestní 

jméno), je hlavním nedostatkem práce s prameny její relativní omezenost na odborné zdroje z českého 

prostředí (originální české prameny nebo překlady do češtiny). Postrádal jsem širší perspektivu 

mezinárodního kontextu teoretických a výzkumných statí vztahujících se k předkládanému tématu. 

Například při popisu techniky prázdné židle nejsou uvedeny bohaté výzkumy jejího používání v Emotion 

Focused Therapy (EFT), či studie mapující používání této techniky napříč směry (např. Paivio, S.C., 

Greenberg, L.S. (1995). Resolving „Unfinished Business“: Efficacy of Experiential Therapy Using Empty-

Chair Dialogue. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 63,3, 419-425; nebo Kellogg, S. (2004). 

Dialogical Encounters: Contemporary Perspectives on „Chairwork“ in Psychotherapy. Psychotherapy: 

Theory, Research, Practice, Training. 41, 3, 310-320.) 

Výzkumný design adekvátní výzkumnému cíli, proces výzkumu i výsledky jsou přehledně 

prezentovány a následně diskutovány ve vztahu k metodě PBSP, k psychologii korektivní emoční 

zkušenosti a k možnostem dalšího výzkumu. Chybí však explicitně prezentované etické aspekty 

provedené studie. Diskuse uvádí praktický přínos výsledků studie pro metodu PBSP. Postrádal jsem 

však (zejména v oddíle „Příspěvek výzkumu k teorii korektivní emoční zkušenosti“) odkazy na jiné 

relevantní studie v mezinárodním kontextu napříč psychoterapeutickými směry a srovnání výsledků 

prezentované studie s nimi. 

 

4. Vlastní přínos 

Práce je jednoznačně velmi originálním příspěvkem jak k metodě PBSP, tak i k používání scénicko-

symbolických postupů v psychoterapii obecně. Například autorem zavedený pojem „symbolická 



scéničnost“ umožňuje definovat postupy používané v rámci různých psychoterapeutických směrů a 

podrobovat je zkoumání.  

Nesporně přínosné je komplexní a přehledné představení metody PBSP, zvláště pak inovativního 

konceptu „mezer v rolích“. Vrcholem disertační práce je ilustrativní kazuistika, ve které je podrobně 

analyzována „logika a souvztažnost jednotlivých intervencí“. Metoda členění kazuistiky do opakujících 

se tematicky odlišných paragrafů (Doslovný záznam výroků; Popis průběhu struktury; Pojmy, techniky, 

postupy; Scénicko-symbolický aspekt intervencí) může sloužit jako cenná inspirace i pro zpracovaní 

psychoterapeutických kazuistik obecně. Oceňuji navíc ilustrativní zobrazení a následný detailní rozbor 

lingvistických a paralingvistických nástrojů. 

Velmi také oceňuji originální autorův návrh formátu metody „minimální PBSP intervence“, která je 

ilustrována krátkou kazuistikou včetně její analýzy, a následně slouží jako základní předloha pro design 

experimentu. Pro ověření výzkumné hypotézy autor extrahoval definovaný druh intervencí z klinického 

prostředí i ze systému PBSP a uvedl je do kontrolovaných podmínek, které splňují podmínky 

randomizovaného, zaslepeného experimentu. Takovýto postup představuje příkladnou práci pro 

současný trend ve výzkumu psychoterapie, který se zaměřuje na propojování s praxí (practice-oriented 

research) a od studia teoreticky definovaných psychoterapeutických směrů směřuje ke zkoumání 

efektivity jednotlivých terapeutických postupů. 

 

IV. Dotazy k obhajobě 

Prosím autora o jeho doplnění následujících bodů, které jsem v práci nenalezl v dostatečné míře: 

- reflexe limitů přístupu PBSP včetně autorovy reakce na možnou kritiku tohoto přístupu 

- explicitně pojmenované limity provedené studie (možno propojit s popsanými návrhy 

navazujících výzkumů) 

- odkazy na zásadní relevantní výzkumné studie provedené v rámci jiných psychoterapeutický 

směrů a srovnání výsledků prezentované studie s nimi  

 

V. Závěr  

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako „prospěl“. 

 

27.4. 2018 doc. MUDR. Jan Roubal, Ph.D. 


