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Co jsou typické znaky logoterapie, které ji odlišují od ostatních terapeutických 
technik?
Jaký je vztah utrpení a smyslu lidského života?
Jaký má smysl logoterapoie v oblasti výchovy?

Autorka zvolila poměrně ambiciozní téma: a tím je logoterapie, v níž vidí cestu k řešení 
existenciálních problémů. Text je psán kultivovaným způsobem se vhledem a porozuměním 
pro logoterapii. Problémy práce vidím jednak v tom, že autorka podle mne až příliš 
jednoznačně vychází v úvodu z Ericha Fromma a jeho pojetí vztahu mít a být, ale 
nezmiňuje jednak marxistickou inspiraci z jeho studií ve Frankfurtské škole, jednak 
neprojasňuje do jaké míry a v čem V. E.Frankl na Fromma navazoval. Zdá se, že 
inspiračních zdrojů bylo více, zřejmě jej ovlivnila celá existencionální vlna. Ale inspirace 
některých momentů jeho učení není zcela projasněná. 
Jistou problematičnost práce shledávám v její popisnosti s tím, že není jasný její cíl. 
Autorka také nedovedla text do praktické roviny a neprojasnila, proč je logoterapie důležitá 
pro oblast výchovy. Správně zmiňuje dvě logoterapeutické školy, ale rozdíly mezi nimi 
nechala stranou. Předchozí připomínky by bylo dobré projasnit při obhajobě.  Práce splňuje 
požadavky kladené na bakalářské práce, analyzuje zvolenou problematiku, ale některé 
problémy nechává otevřené. Právě ty bude možné projasnit až při vlastní obhajobě práce. 


