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Jedná se o práci teoretickou, téma však nebylo zvoleno náhodně, ale vychází z osobní 
zkušenosti autorky ve výcviku, zjejího hledání odpovědí na otázky a pochybnosti o 
teoretickém rámci vlastních prožitků. Hlavní přínos práce vidím v tom, že nezůstává u 
klasické teorie, ale představuje rogersovský přístup ve vývoji až do současnosti a zabývá se 
aktuálními teoretickými otázkami. 

Jazyk práce je svěží a originální, přesto že se jedná o mnohokrát probírané terminologické 
otázky a obecné poznatky. Zvláště druhá část práce, týkající se nových trendů, je zpracována 
čtivým až napínavým způsobem, takže je patrné, že autorka pojímá teorii ne jako hotovou, ale 
sleduje ji v j~jím vývoji. I v prvních dvou částech, které pojednávají o klasické teorii PCA, 
jsou odkazy na nejnovější práce, například v kapitole o teorii "self'. 

Za klíčovou a nejlépe zpracovanou část považuji 3. oddíl - ,,K současným pohledům na 
vybraná témata". Témata nejsou vybraná náhodně nebonamátkově, ale vycházejí z kritických 
pl"Ípomínekjednak nahlížejících na rogersovskou psychoterapii zvenku - od zastánců jiných 
směrů, ale i zevnitř - ti. od zástupců současné rogersovské psychoterapie. V tomto oddílu 
nejvíce vyillkne originální přístup autorky, nejde totiž jen o kompilaci nejnovějších teorií, ale 
o logicky uspořádaný celek. Zajímavý je koncept sociální mediace, kterým je obohaceno a 
7.IDodernizováno pojetí aktualizační tendence, základní premisy Rogersovy teorie. Právě tak 
podnětný je koncept konfigurací seJf. V kapitole o novém pojetí nedirektivity, která není 
zavržena, ale dále rozpracována, nás autorka uvádí přímo do centra diskuse a rozporů a 
představuje opačná stanoviska. 

Čtvrtá kapitola představuje přehledným způsobem jednotlivé současné směry vycházející 
z rogersovské psychoterapie včetně hlavních představitelů, což může být užitečné vodítko pro 
zájemce o další rozpracovávání teOl"Íe i praxe psychoterapie. Práce je doplněna bohatým 
přehledem literatury a to i literatury nejsoučasnější, jsou uvedeny i internetové zdroje, 
v příloze najde zájemce Rogersův životopis a jeho základní práce. 

Námitek mám jen velmi málo, spíš doporučuji je využít jako podněty k diskusi při 
obhajobě, nebo při úvahách o dalším rozšíření práce. Tato diplomka by podle mého názoru 
stála i za publikování, aby se s ní mohl seznámit i širší okruh odborníku a aby nezapadla. 
Rozhodně může sloužit jako studijní materiál pro zájemce o jeden ze současných 
psychoterapeutických směrů. Práce je vyvážená z hlediska historie i současnosti, ale příklady 
a autentické výroky terapeutů i klientů, které teorii dokládají, převažují spíše v druhé části. 
Možná bych doporučila využít i vlastní zkušenosti autorky z výcviku, případně z vlastní 
praxe, i když zatím pochopitelně jen krátké. Praktické príklady známých konceptů 
kongruence, empatie apod. jsou v klasické literatuře dostatečně citované, vlastní příklady 
autorky by umožnily dokázat, že teoretické principy platí stejně jako dříve i dnes v praxi 
psychoterapie. Doporučila bych práci obohatit v závěru i o osobnější vyjádření autorky: kudy 
by chtěla jít dál, kterou liilli dále zkoumat, který směr jí připadá nejbližší, kam jí "srdce" 
táhne - myslím, že dostatečně prokázala, že má potenciál i na takovouto osobnější úvahu. 
Vždyť právě pro Rogersův přístup je vlastní prožitek práce s vlastní osobností tím 
nejcharakterističtějším. 

V Praze 4.5.2006 
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