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Projekt je vystavěn na otázce, jestli scénické obohacení psychoterapeutické intervence (konkrétně 
typu Pesso-Boyden) vykáže vyšší efektivitu zachycovanou na škále úzkosti a katamnestickém 
dotazování. 
 
Práce vychází z hluboké znalosti psychoterapeutických intervencí různých škol, směrů a kritického 
zhodnocování jejich scénicko symbolickém obohacení. Po takovém přehledu používaných postupů se 
autor detailně zaměřuje na přístup Alberta Pesso a Diany Pesso-Boyden. Autor práce s tímto 
přístupem léta pracuje a vydodnocuje ho jako velmi vhodný pro zamýšlenou akcentaci svébytné 
terapeutické síly práce s prostorem, tedy se scénováním. Ve vlastní empirické sondě ověřuje právě 
tento sybmolicko scénický fenomén. Vybraný design a zpracování výsledků se zdají být adekvátní. 
Práce je popdnětná již mimo jiné právě akcentováním potencí práce s prostorem a symbolizující 
imaginací. 
 
Smysl práce je srozumitelně vytčen hned v počátku a je na čtenáči, aby si vytvořil dostačující 
představu mechsmu scénické symbolického působení a jeho technické podoby. Tak prochází autor 
všechny u nás nejběžnější terapeutické intervence a hledá u nich právě tuto dimenzi. Podle očekávání 
ji nachází jako vhodnou k použití připravenou právě u PSBD (Pesso Boyden psychomotorické 
psychoterapie). Tu potom představuje velmi obšírně snad až do té míry, že výklad nabývá učebnicové 
podoby. Jako čtenáři mně není jasné proč je zde PSBD se všemi nuancemi věnována taková 
pozornost. Proč je například tak dopodrobna vysvětlovaná teorie osobnosti v PSBD? Proč je tolik 
místa věnováno ilustrativní kazuistice, když zde nejde o přípravu na vlastní výcvik v metodě? 

Po formální stránce je práce strukturovaná srozumitelně. Teoretická část je propracovaná, jak již bylo 
řečeno, snad až do zbytečných detailů. Empirická část je postavena na testování původní autorovy 
podoby terapeutické intervence. Je třeba dodat, že autorův jazyk je košatý, správně a bohatě používá 
poznámkový aparát a mnohé odborné zdroje, kterých je úctyhodné množství. Empirická práce 
v oblasti psychoterapie vždy zaslouží podporu, protože pomáhá vnést více porozumění a řádu do sfér 
mnohdy nejasných a plných nepodložených domněnek. Už za to je namístě autora chválit. Zajímavé 
je i poukázání na propojování psychoterapeutického procesu s neurovědním ověřováním. V tomto 
smyslu odkazuje na nedávné studie efektivity PBSP ověřované neurobiologickými markery (vše 
proběhlo na UK a pod vedením A. Pesso, jak vyplývá z textu). Je jistě úžasné, že MR potvrdila žádoucí 
změny ve vytipovaných oblastech mozku, ale když už tato fakta autor použil, stálo by za to alespoň 
stručně kriticky uzavřít co tedy z výsledků plyne pro PBSP na pozadí jiných myslitelných 
psychoterapeutických intervencí. Snad to je v citovaných pramenech, ale čtenář tohoto textu by si 
zasloužil alespoň stručnou zmínku. Aby bylo jasnější, proč se autor rozhodl tyto údaje sem vložit. 
 
Empirická část je také zpracována podrobně a nabízí projekt, který je částečně opřen o PBSP praxi 
(tedy nekopíruje přesně rutinu PBSP). Při srovnávání dvou skupin je u té experimentální  využita a 
testována varianta se symbolicko scénickým zapracováním (využití prostoru, imaginováním postav na 
konkrétním místě, ozvučení jejich terapeutických intercencí). Podstatné je, že probandi obou skupin 
měli imaginovat  nějaké suportivní postavy; v experimentální skupině to mělo být v konkrétním 
méstě prostoru a navíc měly pokusné osoby provést gestické znázornění půdorysu oné postavy. 
Kontrolní skupina měla postavy imaginovat (pouze) „co nejživěji“. Jsou nějaké informace, jakou měly 
tyto kontrolní imaginace podobu? Tedy jak a kde ev. prostorově  byly imaginované?  Další podrobný  
popis experimentu viz vlastní text práce. 
 



Výsledky výzkumu těchto dvou skupin (2x20 osob) jsou probrané v kapitole 3.3, včetně grafického a 
statistického zpracování. Autor sleduje několik hypotéz, z nichž něktěré označuje za potvrzené, jiné 
nikoliv. Nicméně klíčový závěr formuluje: „Intervence prováděné scénicko-symbolickými postupy a 
technikami ovlivňují emoční nastavení subjektu více než intervence, v nichž se scénicko-symbolické 
nástroje nepoužívají.“ Tedy, dodejme, aktivní scénování situací má větší emoční potenciál. A to dále 
autor rozebírá v diskusi. S autorem lze sdílet radost, že „Pouze v experimentální skupině došlo po 
intervenci ke statisticky významné redukci aktuálně prožívané úzkosti (STAI), v kontrolní skupině 
nenastala změna.“ Diskuse prochází mnohé otázky a problémy, které zde již není místo vše 
s autorem sledovat. Zajímavé snad ještě také je jisté zpochybnění nezastupitelné a symbolizující role 
terapeuta, nýbrž vyzdvihnutí jeho organizačního významu pro terapeutický proces probíhající v 
jakémsi prostorově symbolickém kadlubu. 
 
Mám jen několik doplňujících otázek: Jak autor definuje jím navržený design intervence ve vztahu 
k původní PBSP? Rozšiřuje ji? Variuje její vnitřní možnosti? Považuje autor za možné zavzít do 
teoretického uvažování nějaký podíl aktivovaného vnitřně hmatového vnímání (viz i teorie tohoto u 
Otakara Zicha z roku 1931), ale také zrcadlových neuronů aktivovaných výrazně imaginovaným děním 
v prostoru? A ještě: lze očekávat podobný výsledek u kterékoliv jiného způsobu psychoterapeutické 
práce (například u KBT, Logoterapie aj.) v případě rozšíření imaginativní práce v prostoru?  Z toho 
plyne otázka, nakolik je nutná specifická verbalizace (viz diskuse o verbálním suportu 
v podmiňovacím modu). 
 
Předložená práce je značně náročná na detailní sledování čtenáře a několikrát navozuje otázku, jestli 
by hlavního cíle nemohlo být dosaženo jednodušeji, v nějaké kratší verzi. Nicméně souhlasím 
s autorem, že ve své hlavní linii splnila svůj účel a poukázala na málo využívanou prostorovost (nebo 
dokonce časoprostorovou?) jako významnou součást našeho psychického fungování. 
 
 
Závěr  
 
Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 
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