
Posudek na diplomovou práci Bc. Moniky Kavkové „Heideggerova daseinsanalýza“ 

 

    Práce kolegyně Bc. Moniky Kavkové představuje velmi hluboký vhled do souvislostí a významu součinnosti lékařů a filosofů ve švýcarském Zollikonu, který 

představuje v podstatě průlom do psychoterapie, protože se zde poprvé v dějinách psychologie objevuje ontologické hledisko při řešení insuficiencí 

psychického charakteru u klientů, pacientů. Pochopila velmi dobře rozdíl mezi ontickým (lékařským) a ontologickým (fenomenologickým) odborným 

vztahem k řešení složitých psychických problematik u klientů. Jde jí o pochopení daseinsanalytického pozadí, které je základem pro řešení nedostatečného 

sebepoznání klientů v této praxi. Otázky klientovy jsou odpovědí, na něž daseinsanalytik musí hledat otázky, které k této předem poznané odpovědi patří 

jako klíč k zámku zamčených dveří, které je nutno otevřít. Autorka naprosto bezpečně pochopila, že člověk je Dzoón logón echón, že jeho podstatou je řeč, a 

rozhovorem s pacientem, je třeba otevřít cestu k němu samému, jím samým.  

    Pro přehlednost uvádí autorka historii daseinsanalýzy, seznamuje čtenáře s jejími zakladateli. V Zollikonu se vytvořila základna, na které pak pokračoval 

Medard Boss a dodnes je daseinsanalýza, kromě Vídně a Prahy, provozována právě a především ve Švýcarsku.    

    Diplomová práce je propedeutikou pro ty, kteří by chtěli porozumět této metodě léčení, a proto autorka seznamuje podrobně čtenáře i s fenomenologií, 

jež je učením o tom, jak se věci ukazují, tj. z jakého pozadí vyvstávají ex-sistují. Právě porozumění tomuto pozadí, tvořenému objevenými otázkami na 

základě předem daných a poznaných odpovědí, vstupuje daseinsanalytik do pozadí, které se jmenuje Dasein a nechává svého klienta poznat sebe samého 

fenomenologickým způsobem, což je brána ke splnění delfského příkazu „poznej sebe sama!“     

    Zastavuje se u epoché, u transcendentální epoché, jež je podmínkou bezpředsudečného vztahu terapeuta ke klientovi a tvoří základní předpoklad pro 

možnost sebepoznání a vstupu do „světliny – die Lichtung“ sebe samého.  

    Další přednost autorky této práce je obsažena v jejích analýzách času, protože to je v současné době největší problém filosofie vůbec, nikoli jen té 

fenomenologické. Dobře pochopila sukcesivitu a temporalitu, což je základ pro daseinsanalytika, protože právě temporalita, jako současnost všech tří 

časových určení je základem opravdové vzdělanosti a kultivovanosti člověk s univerzitním vzděláním, protože jen zde jsou předpoklady pro nutnost 

asymetrické odpovědnosti, která je podmínkou zdárné budoucnosti nás všech.  Počátky a začátky jsou málokdy pochopeny jako důležité prostředky pro 

vhled do psyché člověka, který od psychologa žádá pomoc. 

    Dobře pochopila existenciály, především starost, je obeznámena s uvlastněním „das Er-eignis“, které je základem sebedůvěry u psychoterapeutických 

pacientů. Uvědomuje si na rozdíl, i od mnohých psychoterapeutů, důležitost starověké starosti o duši, která je vlastně rozhovorem duše se sebou samou. 



Pochopila naprosto výtečně intencionalitu jakožto základ daseinsanalýzy, propojila znalosti s heideggerovskou fundamentální ontologií. Rozumí bytí k smrti 

jakožto základu pro pochopení rozdílu mezi autentickým a neautentickým člověkem; jde o práci velmi nevšední s potenciálem pokračovat touto cestou i 

v budoucnosti. Po stránce věcné i formální je text naprosto dokonalý, navrhuji práci k obhajobě.     

 

V Praze dne 15. 5. 2019                                                                                                                  prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.  

 


