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Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila nelehké a ne často zkoumané téma. 

Těžištěm její práce je analýza logoterapie a jejího použití zejména v činnosti s mladými 

uživateli drog. 

Cenná je na autorčině pojetí skutečnost, že přes zaujetí zejména Franklovým pojetím 

logoterapie, je schopna si zachovat odpovídající odstup a objektivně posoudit místo 

logoterapie v práci s takto postiženými klienty, aniž přeceňuje použití této metody. 

Zasazení logoterapie do kontextu s existenciální analýzou naznačuje z jedné strany 

návaznost V.E.Frankla na existencialisty, z druhé strany správně odlišuje optimistický 

Franldlv přístup od úzkosti, osamělosti a tragičnosti, které jsou typické pro Sartrovo pojetí 

člověka. 

Z Frankla vychází autorka i při chápání hledání smyslu jako klíčového prvku lidského 

sebepojetí. 

V dalším výkladu věnuje významnou pozornost dvěma různým cestám, jimiž se ještě za 

FranlJova života začala ubírat logoterapie, totiž cestě, kterou zvolila Elizabeth Lukasová a na 

druhé straně pojetí Alfreda Uingleho. S hlubokým pochopením se snaží obě pojetí, aniž se 

zjevně přiklání k některému z nich, interpretovat. V centru zájmu autorky se ocitají problémy 

identity a seberealizace jako hodnoty lidského života. 

Z této teoretické problematiky přechází k problematice dospívajícího problémového 

uživatele drog. Hledá příčiny vzniku závislosti na drogách z logoterapeutického hlediska a 

naznačuje, jak může logoterapie přispět při řešení otázek závislosti dospívajících na drogách. 

Právě v hledání smysluplnosti života vidí autorka jedno ze základních východisek ze situací, 

do nichž se dospívající dostává. 

Závěrečnou část práce tvoří empirická sonda, k níž u mladistvých, kteří absolvovali 

dvouměsíční pobyt v Cestě Řevnice na oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež 

ohroženou drogovou závislostí s použitím anamnestických dat, standardizovaných testových 

metod (Ravena, Dokončování vět), osobních životopisů klientů a Logo-testu Lukasové, 

zpracovala autorka sadu kvalitních případových studií, dokládajících jak existenciální 

frustrace a chápání smysluplnosti života intervenují v jednotlivých případech adolescentů 

ohrožených drogami. U této části, která je velmi podnětná, snad jen malý dotaz. Proč autorka 

na str. 65 hovoří o osmi případech, když uvádí případů deset? 



K diskusi pro obhajobu přidávám i několik dalších otázek. Mohla by autorka vysvětlit, 

jak by bylo možné pro práci s adolescenty, ohroženými drogami, využít logoterapeutické 

přístupy Lucasové a v čem by mohla být specifika přínosu Uingleho pojetí. Lišila by se obě 

pojetí a v čem? V jakých dalších případech by bylo možno kromě drogové závislosti použít 

logoterapii? Má logoterapie své místo i v prevenci? 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako velmi kvalitní a zralou, což 

svědčí o tom, že autorka jak po teoretické stránce, tak i v oblasti aplikační zvládla obtížnou 

problematiku, kterou si zvolila pro svoji závěrečnou studii. Proto doporučuji, aby po úspěšné 

obhajobě byla oceněna výslednou známkou výborně. 
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