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Průběh obhajoby: Kolegyně nejprve představila intence své práce. Zabývala se
problematikou předpokladů psychoterapeutické péče v perspektivách
daseinsanalýzy, a to především s ohledem na bytnost řeči. Zabývala
se dějinností vztahu k duši uvnitř evropské myšlenkové tradice.
Využila Heideggerova rozlišení fenoménů skrytosti a neskrytosti k
přístupu k problematice duše a sledovala dále psychoterapeutické
možnosti na půdě dějící se souvislosti člověka a světa takto otevřené.
Vedoucí disertační práce charakterizoval celkový záměr disertační
práce i postup a rozvrh jako ambiciózní. Ocenil poctivé provedené
tázání, které je v disertaci provedeno. Položil tyto otázky: 1. Jak by
Mgr. Králíčková určila vztah mezi popisovaným tématem a
hermeneutikou H.G. Gadamera? 2. Jak lze vzhledem k tezím a
závěrům disertační práce vysvětlit situaci, kdy řeč v terapii nemůže
pomoci a selhává; respektive v situaci, kde slovo postrádá svou
„úzdravnou moc“ a je nutno přistoupit k medikaci?
Oponentka práce ocenila myšlenky, které se zabývají
dasainsanalytickým procesem, užitým v psychoterapii a cílí k
možnému porozumění, životní možností, autenticitě a zkušenosti -
pacienta i terapeuta. Ocenila též zdařilou a inspirativní, zpracovanou
osobitým způsobem, podněcující bytostné tázání po smyslu řeči
nejen v komplexu psychoterapie, ale v celé existenci člověka.
Formulovala dva 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.
Oponent práce ocenil práci jako zdařilou. Zvolenou metodiku
považoval za advekvátní.
Samotná diskuse k obhajobě se vedla především nad otázkami
položenými oponentkou a návaznými problémy duševního života
současného člověka. Jak je tomu s řečí a existencí? A jaký je rozdíl
mezi rescendencí a transcendencí?
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