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Norma Garcíová 

Co nabízí a skutečně umožňuje metoda harmonické komunikace? 

  

Téma práce je podnětné, autorka se odvážila zmapovat nový směr, který u nás 

nemáme možnost v literatuře ani v praxi téměř nalézt, což je velmi vítané. Vychází ve 

zpracování z původních zahraničních pramenů a tím nám přibližuje novou zajímavou 

problematiku. 

 Jedná se o teoretickou studii v rozsahu 50-ti stran. V úvodní kapitole se nás autorka 

snaží uvést do problematiky harmonické komunikace (autora M.B.Rosenberga), následně 

shrnuje základní principy této metody, témata, kterými se postup zabývá i jeho využití 

v praxi. Tématika je přednesena srozumitelně, přehledně a ukazuje na dobrou schopnost 

autorky ohledně práce s literaturou a porozuměním odborné problematice. 

V další kapitole se snaží porovnat nastíněnou novou metodu s přístupem C.Rogerse. 

Autorka uvádí, že u nás nebylo možné sehnat literaturu v oblasti rogersovské psychoterapie, 

nicméně se domnívám, že jí zde chybí důležitá a u nás dostupná kniha (ve slovenštině): C.R. 

Rogers: Jako byť sám sebou, IRIS Bratislava, 1996, která velmi dobře vystihuje principy 

tohoto směru.  

Očekávala bych při srovnání přístupů především větší zdůraznění aplikace obou 

metod, který se v principu zásadně liší. Autorka sice v textu zmiňuje rozdíl, že rogersovská 

metoda směřuje více k psychoterapii a je zaměřena mj.i na psychopatologii klienta 

v porovnání s metodou harmonické komunikace, která je zaměřena především na osobnostní 

růst a prevenci, ale příliš se této problematice nevěnuje, stejně tak jako dalším podobným 

důležitým tématům, jako způsob, jak obě metody pracují s terapeutickým vztahem. Je otázka, 

zda by se nenašel podobný směr se zaměřením a principy harmonické komunikace a zda by 

pak nebylo vhodné vést komparaci i s jinou metodou.  

Po formální stránce je práce v pořádku, seznam uvedené literatury je dostatečný, je zde 

velké množství zahraničních titulů, což velmi oceňuji. 

I přes uvedené výhrady považuji práci za zdařilou, doporučuji k obhajobě a hodnotím 

ji 37 body. 

 

 

V Praze 14.2. 2006                       Mgr. Markéta Habermannová 



 

 

  

 

 


