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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

1. Jaké významné koncepce smyslu ve filosofickém myšlení 20. století jsou v pozadí 
psychologických směrů, z nichž autorka vychází? 

2. Jaká nebezpečí plynou z utváření tzv. zástupného životního smyslu? 
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Předložená práce tématizuje problém, kterému se soudobé pedagogická teorie příliš 
nevěnuje, ačkoli jde o problém zásadní. Tradičně byl řešen ve filosofii, 20. století z něj však 
učinilo i významný problém psychologický a vychovatelský. Filosofický problém konstituce 
smyslu se v pedagogicko psychologických souvislostech přetavil do otázky hledání, 
prožívání a udržitelnosti smysluplné životní orientace. Významnou výzkumnou oblastí v 
teorii výchovy se stala oblast pedagogického ovlivňování činností, jež formují životní 
postoje dětí a jejich hodnotovou orientaci. Autorka se všem těmto tématům věnovala s 
poctivostí, což dokládá její snaha interpretovat významné představitele logoterapeutické 
psychologie (Frankl, Lukasová, Fromm) a sociální vědy (Bauman). V textu předkládá výklad 
pojetí životního smyslu u jmenovaných autorů, aby se poté zabývala různými faktory 
ovlivňujícími hodnotovou orientaci a jednání dětí a mládeže. Zaměřuje se zejména na 
otázku transformace rodiny v poslednich desetiletích, na vztah formativních funkcí školy a 
rodiny, na formativní význam roke pedagoga, ale též na problematiku smysluplného 
využívání volného času a na vliv médií v (post)moderní společnosti. Závěrečné kapitoly 
práce jsou věnovány analýze příčin ztráty životního smyslu a pohledu na módní techniku 
focusingu. Šíře a komplikovanost tématu si však vybrala svou daň. Autorka ne zcela zvládla 
udržet logicky sevřený výklad a text trpí rozbíhavostí k ne zcela podstatným tématům (ve 
vztahu k hlavnímu tématu práce), občas bojuje též s formulačními neobratnostmi. Řadu 
problémů by jistě odstranily pravidelné konzultace, kdyby jich autorka využila. Navzdory 
uvedeným výhradám doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a s přihlédnutím k 
obtížnosti tématu navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře. 
 
 
 
 
 
 
 


