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Autorka Mgr. Tereza Králíčková se ve své dizertační práci zamýšlí nad „cestou k lidské duši 
a terapeutickému působení na ni“. Táže se po člověku  v bytostném hledání smyslu řeči, 
jako nejvlastnějšího existenciálu, zakládajícího fenoménu jeho lidské existence. Orientace 
na přesahy v současné psychoterapeutické praxi zákonitě  přivádějí autorku k zamyšlení se  
nad samotným základem  filosofie s cílem rozumět existenci člověka v řádu světa a nároku 
spolubytí s ostatními ve společenství obce - polis. 
Člověk ve své jedinečnosti touží realizovat  svůj život svobodně, autenticky, což se přímo 
odráží v jeho řeči.  Autorčiným záměrem, jak sama uvádí, je poodhalit konstitutivní význam 
tohoto existenciálu v lidském bytí.  Právě psychoterapeutická péče cílí k porozumění ve 
smyslu  roz-umění nejen tomu, o koho je pečováno, ale také vznáší veliký nárok na 
samotného psychoterapeuta – rozumět sám sobě, svému životnímu příběhu, chápat  
přicházející výzvy ve svém žití a  rozumět odpovědím na ně v kontextu svého žití. Autorka  
věnuje pozornost  lidskému pohybu po tzv. „životní cestě“, který je naplněn zkušeností 
člověka se světem a ve světě. Situace ve smyslu krizí, které tento pohyb pozměňují  
(ovlivńují),  jsou jím vnímány jako překážka a daný člověk je habituálně pozastaven, často  
díky této situovanosti v nároku psychoterapeutické péče.    
Právě zvolený název dizertační práce  skrývá  výzvu komplexu dasainsanalytické 
psychoterapie – řeč je základem, (zá)-kladem a možností  společné cesty pacienta i 
terapeuta, provázením, nalaďováním, ztrácením a nacházením v pravém slova smyslu péče 
o  duši a tělo. Řeč, rozhovor, slovo terapeuta i pacienta je základem. Zejména ve čtvrté 
kapitole předloženého textu ( str. 71-Heideggerovy cesty k řeči)  je nastíněna zkušenost s 
řečí  v heideggerovském pojetí myšlení - „ nechat se dotknout oslovením řečí“. Veškeré 
chování člověka je takového charakteru, že je něco aktuálně viděno, slyšeno a zakušeno. 
Člověk potřebuje prodělat zkušenost s řečí, která však není tematizací, ale právě tím 
dotekem oslovení. Heideggerovský termín  „Da-sein“ označuje lidské bytí, které není v 
člověku, nýbrž člověk je lidsky – ponechává jsoucí, aby se bytí mohlo ukázat. „Da“ 
neodkazuje k pobytu člověka jako k fakticitě, ale vyzdvihuje neskrytost (aletheia), ze které 
si bere míru svého lidství. To, co je takto ne-skryté, ale současně i ve prospěch toho se 
zakrývá, je řeč - die Sprachen,  a také řeč jako „promluva bytí“ die Sagen. Řeč  terapeuta 
se dotýká duše klienta a řeč klienta duše terapeuta. V tento okamžik dochází k bytostnému 
setkání (se-tkání). 
Cílem předloženého textu dizertační práce Mgr. Terezy Králíčkové je  zvýznamnit 



konstitutivní význam řeči v lidském bytí, zdůraznit  řeč jako nezastupitelnou 
psychoterapeutickou „metodu“ s možností navrátit pacientovi maximálně možnou šíři svého 
originálního životního pohybu. Základ  autorka spatřuje  v porozumění (ve smyslu umění ) 
sobě, druhým lidem, věcem a jevům takovým způsobem,  aby vše bylo  zakušeno bytostně  
s možností dalších životních rozvrhů v aretaci jedinec – společnost – celek světa. 
Za velmi významné považuji myšlenky, které se zabývají dasainsanalytickým procesem, 
užitým v psychoterapii a  cílí k možnému porozumění, životní možností, autenticitě a 
zkušenosti- pacienta i terapeuta. Pokud sám psychoterapeut nebude k těmto existenciálním 
možnostem otevřen, nemůže odpovídajícím způsobem být k dispozici svému pacientovi. 
Psychoterapeut i  člověk v tísni jsou „ na cestě“ – společně  se provází, nárokují, poznávají. 
Tereza Králíčková, v podpoře letité zkušenosti psychoterapeuta, který je orientován 
dasainsanalyticky, pojednává o tzv. komplexní zkušenosti, která je od člověka a jeho 
životního příběhu neoddělitelná. Právě spjatost řeči a zkušenosti tvoří půdu pro vzájemné 
doroz-umění. Nutným předpokladem uzdravení je pomocí dasainsanalyticky orientované 
psychoterapie uvolnit prožívání, ale pokud to má mít trvalý charakter, musí nastat 
porozumění ve smyslu zážitků - určení jejich významu a souvislostí uvnitř celé existence 
léčeného člověka. Jde o jejich pojmenování v poměru k možnostem člověka být sám sebou, 
což znamená vhled prožívajícího člověka do smyslu jeho konkrétních pocitů pomocí řeči. 
V textu je také upozorněno, že řeč  není prostředkem, kterým si vědomí zprostředkovává 
svět, není instrumentem ani nástrojem. Naopak - v každém vědění o sobě a o světě jsme 
již obklopeni řečí, která je naše vlastní. Martin Heidegger svojí myšlenku, že člověk je 
pastýřem bytí ozřejmuje tím, že areté musíme  v sobě objevit, musí se stát věcí „pro nás“ a 
tím se realizuje sebetvorba. Buber v této souvislosti hovoří o dialogickém principu a míní, 
že je možno dozrát jenom ve vztahu Já-Ty. Můžeme být opravdu přijati sami v sobě jen 
tehdy, když nám bylo umožněno spoluexistování s  druhými. Existence člověka, v přesahu 
k něčemu jinému – objímajícímu, naplněná řečí, umožňuje transcendenci. Vždyť i Platónův 
Sókrates zosobňuje hledání pravdy v dialogickém rozhovoru, kdy právě v dia-logu zaznívá 
významová podstata - rozhovorem dvou subjektů proniká na světlo světa smysl. 
V daseinsanalytickém pojetí je terapeut s pacientem  ve vztahu, však tzv. asymetrickém, 
mající naprosto výlučnou povahu, nikde jinde v životě se nevyskytuje. Ze strany terapeuta 
v něm jde o maximální poskytování  se tím, že  pacientovi „dává k dispozici“ svou plnou 
možnost porozumění, aniž by si činil nárok na plnohodnotnou odezvu. Terapeut si však vůči 
pacientovi musí udržet naprostou svobodu rozhodování a nezávislost, která je laděná  
láskou k bližnímu a sympatií, nikoli lhostejností či okázalou dominancí. Smyslem svobody 
terapeuta je, aby nebyl uzavřen a  naopak pacientovi přináleží to,  aby se ze svých vlastních 
autentických možností seberozvíjel a byl sám sebou.   Psychoterapeut není oslovitelný jen 
tím, s čím se již ve svém žití setkal, jeho oslovitelnost musí mít ráz otevřené možnosti, tj. 
svobodné schopnosti vnímat vždy nové významy a souvislosti, rozumět jejich smyslu. 
Klíčová je zde originalita existenciálního příběhu každého pacienta a originalita 
psychoterapeutického vztahu, založena  právě v dialogu, v řeči. Zde zaznívá významová 
podstata názvu textu Terezy Králíčkové- … na cestách (k) řeči.  Terapeut s klientem je na 
cestě. 
Výsledky dizertační práce s přesahem do pedagogiky je možno spatřit  ve zdůraznění 
velmi problematické  situace, ve které člověk postmoderní realizuje svůj život 
v každodennosti. Vystaven chaosu a tzv. planetárnímu počtářství  zažívá strach a stoupající 
úzkost mající mnoho podob, má ve svém obsahu obavu ze smrti, z konečnosti, ze ztráty 
moci, ze stárnutí, z bezmoci a nemoci. Ne slova, ale fakta jsou tím, s čím se počítá,  význam 
slova má technický charakter a v rámci heideggerovské Gestell se děje odkrývání.  Obava 
z nenaplnění podstaty každodenního nároku výkonové společnosti přivádí do ordinací 
psychoterapeutů stále více a více pacientů, kteří  mnohdy mají zkušenost  s indikací 
antidepresiv, však bez bytostného zakušení  společného času a řeči s terapeutem. 
Oponentka v textu nachází inspiraci k úvahám o  člověku, který je „pastýřem bytí“, je 



smrtelníkem, který o Zemi a sebe pečuje, žije v tzv. součtveří, druhé smrtelníky doprovází a 
je jimi doprovázen od zrození ke smrti. Heideggerovská jednota člověka a světa 
prostřednictvím čtyř významových koordinát – země, nebe, bohů a lidí (smrtelníků) vystihuje 
slovo bydlet v dostatečné šíři a hloubce. A řeč je domovem bytí.  
Dasain současného člověka zažívá významné otřesy z mnoha důvodů. Aletheia ve 
vědeckém prostředí ustoupila orthotes, však s přesahem do každodenního žití ovládla i 
přirozený svět a pokud člověk neotevře ve svém myšlení bytostné možnosti, zůstane 
uvězněn v empiri. Psychoterapie vedená dasainsanalytickým způsobem  tuto možnost 
otevírá. Řeč (Sprachen) a mluvení bezeslov (Sagen) vzájemné noření  terapeuta i pacienta 
umožňuje, je to bytostný rozhovor. Řeč, jako základní nástroj psychoterapie,  člověku otevírá 
svět, a vše kolem člověka – co si uvědomuje i neuvědomuje, je součástí bytostného 
rozhovoru a je také základem Epimelei peri tés psychés – péčí o duši. 
Návrat  k možnosti pacienta realizovat životní pohyb v maximální možnosti a otevřenosti 
vede cestou tázání, které zakoření a zrodí v daném člověku, ale také v terapeutovi, 
neplánované hluboké porozumění, bytostné a tím opravdové. 
Praktické užití předloženého textu spatřuji  jako oporu pro psychoterapeuty v celé šíři 
všech terapeutických směrů a také   pro všechny, kteří se zabývají tématem „řeči“ v širokých 
souvislostech v existenci člověka. Pro čtenáře  bude autorčina vyvstávající starost o dobro 
v terapeutickém procesu inspirující. 
 
Předloženou dizertační práci Mgr. Terezy Králíčkové považuji za zdařilou a inspirativní, 
zpracovanou osobitým způsobem, podněcující bytostné tázání po smyslu  řeči nejen v 
komplexu psychoterapie, ale v celé existenci člověka. 
Vytýčenému cíli a s ním spojeným záměrům odpovídá metodologie zpracovaného tématu, 
doporučuji k obhajobě.. 
 
 
 
Náměty k obhajobě: 

1. Prosím o bližší pojednání k tématu ticha v psychoterapii,  v textu str. 81 … klid má 
svou bytnost v tom, že tiší..,. 

2. Slovo dospět ve  dvojím významu- prosím o zamyšlení nad tématem separačních 
nároků v existenci člověka.  

 
 
V Liberci dne    27.1.2021                                                          PhDr.Helena Kalábová, Ph.D. 
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