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Drapela, V J : Přehled teorií
osobnosti Praha, Portál 1997
Publikace, která by nabízela kvalitně,
přehledně a stručně zpracovaný přehled
teorií osobnosti na našem trhu dosud chyběla. Viktor Drapela, americký autor knihy Přehled teorií osobnosti pochází
z Čcch. Jeho profesní záběr je velmi široký' a solidní. Ze stylu zpracováni témat této
publikace je zřejmé, že převažuje jeho
poradenské zaměření.
Knížka nabízí informaci o základních
a nejvýznamnějšich teoriích osobnosti
včetně charakteristiky jejich tvůrců. Autor popisuje i život těchto lidí, události,
které mohly mít zásadní vliv najejich odborné zaměřeni a ovlivnit tak více či méně
i rozvoj určitého teoretického systému.
Počáteční kapitola je věnována tvůrci
psychoanalýzy, Sigmundu Freudovi,
a další jeho žákům, C. G. Jungovi a A. Adlerovi. Z textuje zřejmá i proměna psychoanalýzy, autor zdůrazňuje odlišnosti Freudových následovníků. Pokračuje kapitolami věnovanými neoanalytickým teoriím,
které jsou typické důrazem na sociální vlivy, na společenskou podmíněnost osobnosti. Představitelé tohoto směru jsou
K. Horneyová, E. Fromm a E. H. Erikson.
Autor neopomíjí ani u nás méně známé
teorie osobnosti, které jsou založeny na
učení - je to např. neobehavioristická teorie Millera a Dollarda. Faktorová teorie
osobnosti R. B. Cattela je známější, pravděpodobně díky testovým metodám, které maji větší popularitu než sama teorie,
na níž jsou založeny.
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Kniha pokračuje oddílem věnovaným
představiteli gestaltisticky zaměřené teorie osobnosti, K. Levvinovi a j e h o teorii
pole. Několik kapitol pojednává o fenomenologicky a existenciálně zakotvených
osobnostních teoriích tzv. humanistické
psychologie C. R. Rogerse, K. Goldstcina a A. Maslowova. Závěrečným příspěvkem je přehled logoterapeutického směru
nedávno zesnulého V. E. Frankla.
Publikace je vynikajícím způsobem didakticky zpracována. Každá kapitola je
doplněna nabídkou možností praktického
uplatnění určité teorie v poradenství, otázkami určenými k opakování a literárními
odkazy. Knižka je velice čtivá, a i když je
učebnici, dovede čtenáře zaujmout. Lze ji
doporučit jako učebnici pro studenty všech
pedagogických oborů, stejně tak jako doplňkové čtení pro všechny pedagogy, kteří
mají hlubší zájem o psychologii.
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