
Posudek na diplomovou práci Martiny Grolbertové : Chápání smysluplnosti života jako 
součásti změny životního stylu. 

Vývojová psychologie nám nabízí pohled na dospívání jako na období, kdy před 
člověkem poprvé se vší vážností začínají vyvstávat otázky čemu se v životě věnovat, čím se 
řídit, nač se spoléhat, jako otázka jeho osobní volby. Na rozdíl od mladšího dítěte začínají 
dospi'vající jedinci hledat uvědoměle a samostatně hodnotové zakotvení ve svém životě. Toho 
využívají hodnotově terapeutické přístupy, mezi něž patří i logoterapie. Autorka se ve své 
práci zaměřila na hledání možností využití tohoto směru při práci s dospívajícími 
problémovými uživateli drog. 

Práce je koncipovaná jako teoreticko empirická. V prvních kapitolách teoretické části 
se diplomantka snaží, s použitím dostupné literatury, o vymezení problematiky. Připomíná, že 
Frankl byl při vytváření principů existenciální analýzy a logoterapie zpočátku ovlivněn 
Freudem a Adlerem , ale později se obrací k existenciálním filozofům. Poukazuje na 
vzájemnost existenciální psychoterapie a logoterapie, zprostředkuje čtenáři Franklovo 
poselství i přístup jeho žáků a následovníků, zejména Lukasové a Langla. V této části práce 
oceňuji skutečnost, že autorka opouští převážně deskriptivní rovinu. Bohatě čerpá z literatury, 
přináší názory jednotlivých autorů, srovnává je, samostatně zpracovává a prokazuje vlastní 
přístup k dané problematice. 

Sympatické je, že v teoretické části práce nechybí ani hledisko vývojové a 
dospívajícímu, jeho vývojovým úkolúm a problémům, věnuje diplomantka celou kapitolu. 
Hledání a vytváření identity, jako jedné ze základních hodnot smysluplného živote člověka, je 
naléhavé zejména v adolescenci.(I když lze jistě s kol. Grolbertovou souhlasit, že v současné 
době se téma identity přesouvá z oblasti adolescentního hledání do hledání 
celoživotního ).Zážitky nízké hodnoty vlastního snažení, případně bezcennosti sebe samého 
mohou vést k existenciální frustraci dospívajícího. V závěru této kapitoly autora upozorňuje 
na možnou souvislost absence životního smyslu u adolescenta a následného problémového 
užívání drog jak způsobu překlenutí prožívané vnitřní prázdnoty. 

Za nosnou považuji kapitolu šestou, označenou jako Způsoby práce s dospívajícím 
uživatelem drog. V prllběhu terapeutické práce se závislými a problémovými adolescenty 
může přechodně, "za střízliva", dojít ke spontánnímu odmítnutí vlastního života, kdy 
převládne pocit mamosti a snížené snahy o jakékoliv usilování. Tato situace obvykle vede 
k recidivě. Jestliže si však klient nenaplněnost životního smyslu uvědomuje a cítí potřebu 
svou existenciální prázdnotu zaplnit, otevírá se značný prostor pro využití logoterapeutické 
léčby V této souvislosti se nabízí otázka k obhajobě. Má diplomantka zato, že existují klienti, 
pro které logoterapie smysl nemá a mít nemůže? 

Empirickou část práce tvoří deset kazuistických studií, v nichž se autorka opírá 
zejména o výsledky Logo -testu, projektivního testu Dokončování vět a anamnestická data 
získaná studiem osobních spiSl! klientů oddělení Cesta v Řevnicích. Z kazuistik je patrné, že 
Logo -test je vhodným nástrojem pro otevření problematiky klientem prožívané 
smysluplnosti života a jeho výsledky mohou být pro terapeuty orientačním vodítkem 
k citlivému vedení hodnotově zaměřené terapie. Diplomantka usuzuje, že existenciální 
frustrace dospívajících se promítá do jejich osobnostních charakteristik, představo životním 
uplatnění, systému hodnot i maladaptivního chování. Klíč k nápravě může přinášet 

konfrontace s novými životními situacemi, ale zřejmě vstupuje do hry i adolescentní zrání a 
vyvíjející se osobní postoj dospívajícího k sobě samému a k vlastnímu životu. 



V práci uvedené kazuistiky vedou diplomantku k formulaci několika okruhů úvah a 
otázek, k nimž by se mohla vztahovat případná další šetřenLKteré z nich považuje autorka za 
nejnosnější? Probíhají u nás nebo ve světě v této oblasti nějaké výzkumy? 

Závěr: Diplomová práce Martiny Grolbertové je psána přehledně, čtivě a je zajímavým 
příspěvkem k problematice praktického využití logoterapie. Diplomantka zvolila vhodné 
téma, získala značný vhled do této složité problematiky a prokázala dobrou orientaci 
v teoretických pramenech. Doporučuji práci k obhajobě a předběžně hodnotím známkou 
VÝBORNĚ. 

V Praze dne 24.4.2006 PhDr. Milada Votavová 


