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1. Stručně charakterizujte širší duchovní kontext logoterapie (myšlenkové proudy ji 
ovlivňující a s ní související). 

2. Naznačte konkrétní možné vazby mezi logoterapií a pedagogikou. 
3. Formulujte rozdíly (posuny) od Franklova pojetí logoterapie u jeho pokračovatelů. 

 

Bakalářská práce Věry Kysilkové má teoretický, resp. interpretační charakter. Je pokusem 
o představení života a díla Viktora Emanuela Frankla s důrazem na využití logoterapie jako 
způsobu vyrovnávání se s životními těžkostmi a s utrpením. Vzhledem k tomu, že jde o 
práci bakalářskou, ponechávám stranou problematičnost pojmu existenciální; autorka s ním 
pracuje jako se synonymem závažných problémů životních (nemoc, bolest, utrpení), ale též 
jako s výrazem označujícím skutečně existenciální zkušenosti (svoboda, odpovědnost, 
tázání po smyslu, „ontologická potřeba“ marcelovsky řečeno). 
Autorka po stručném uvedení, ve kterém si klade otázku po smyslu utrpení a konstatuje 
určitou „vyprázdněnost“ duchovního života (post)moderního člověka, svou práci rozvrhla do 
4 hlavních kapitol zaměřených k výkladu podstaty logoterapie, k logoterapeutickým 
technikám a specifikům práce s klienty a konečně k pokračovatelům Frankova 
zakladatelského díla, E. Lukasové a A. Länglemu. 
K obsahové stránce textu nemám vážnějších připomínek. V. Kysilková se snažila nejen o 
porozumění logoterapii jako specifické terapii zakořeněné jak ve Franklově osobní tragické 
zkušenosti, tak v reflexi tehdejších celospolečenských nálad a trendů, ale též o zasazení 
studovaného myšlenkového směru do širších ideových souvislostí Franklovy doby. 
Výhrady lze mít k občas pokulhávající stylistice, což ovšem autorka vyvažuje zjevným 
osobním zaujetím pro téma, evidentně souvisejícím i s vlastní životní zkušeností. To lze 
vidět právě u tohoto tématu jako významnou přidanou hodnotu textu. Bohužel osobní 
zaujetí občas sklouzává do emotivních a apelativních obratů, čímž se autorka dostává ven 
z žánru akademického textu. 
Ještě problematičtější je sklon autorky „dopuštět se“ zevšeobecňujících kritických formulací, 
pokud jde o životní styl „dnešního člověka“ – nelze mluvit zjednodušeně o „dnešní 
společnosti“ (s. 10) tam, kde by bylo třeba studovat rozrůzněná společenská prostředí, 
často nesrovnatelná právě v oblasti, která autorku zajímá – v oblasti vztahu k hodnotám, 
resp. v tom, co sociologové nazývají hodnotovými žebříčky. 
Naopak je třeba kladně hodnotit to, že autorka vhodně napojila interpretaci Franklových 
cest hledání životního smyslu na frommovské analýzy být a mít, stejně jako skutečnost, že 
pracovala i s originálními německými texty, což je na bakalářské úrovni v oboru pedagogika 
bohužel stále nepříliš častý jev. 
Na první pohled nedostačující počet stran je patrně způsoben použitím nestandardního 
formátování, text podle mne přesahuje 40 normostran. 
Předložená práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji proto 
k obhajobě s návrhem hodnotit ji známkou velmi dobře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


