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Autorce je nepochybně známa teorie M. Lipmanna „Filosofie pro děti“. Podle mého názoru je 
to jeden z přístupů, který může výrazně posílit „provázející výchovu k hledání smyslu“.  
Jaký je názor autorky ?  
Jaký je podle autorky podíl poznávacích procesů na utváření smyslu života ? ( v práci se o 
tom téměř nezmiňuje)  

Výběr tematu, které autorka zvolila  ve své diplomové práci je třeba ocenit a připomenout, že 
jde o téma významné, zároveň složité a obtížné. Pojem „smysl – životní smysl“ nabývá na 
aktuálnosti právě v souvislostech pedagogicko psychologických, neboť na „přivedení“ žáka, 
dítěte k přijetí této životní dimenze se okolní svět a edukační prostředí výrazně podílí. To si 
autorka plně uvědomuje a zejména ve 2. kap. uvádí širokou varietu životní smysl 
determinujících okolností. Nejde vždy o žádoucí utváření, naopak v  současné době se často 
setkáváme s kontraproduktivností a příp. vymizením tohoto životního a osobnostního zřetele. 
Diplomová práce je koncepčně strukturována  do čtyř kapitol.  
Úvodní kapitola obsahuje vymezení pojmu smysl, a to ná základě čtyř teorií (Frankla, Lukase, 
Fromma a Baumanna). I když jejich výběr dostatečně uvádí pedagogicko psychologické 
zaměření práce, postrádám základní filosofickou interpretaci pojmu „smysl – životní smysl“, tak 
jak se utvářel v průběhu filosofického myšlení a akcentoval smysl jako neodmyslitelnou součást 
našeho bytí. Další zřetel, který, podle mého názoru, měl být silněji zdůrazněn ve vysvětlujících 
koncepcích,  je hledisko humanistické psychologie – a to seberealizace, včetně té  vrstvy 
motivace, která je tvořena zejména nejvyššími psychickými (duchovními) potřebami  člověka. 
Uvedené výhrady nemají zásadní charakter a nikterak neovlivňují kvalitu práce. Autorka 
prokázala schopnost řešit ne zcela jednoduché téma a jejím zpracováním přispěla k hlubšímu 
pojetí tohoto problému v pedagogicko psychologických souvislostech. 
Diplomová práce splnila požadavky kladené na diplomové práce. 
 


