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Po formální stránce je práce vypracovaná řádně, odpovídá rozsahem, členěním a je 
doložena přiměřeným množstvím původních literárních zdrojů. Struktura práce je standardní: 
část teoretická, empirická, zhruba čtyřstránková diskusi, závěr plus přílohy.  

Obsahově je práce neběžná. Daseinsanalýza (dále jen DA) patří mezi nejnáročnější 
psychoterapeutické směry, snad i svoji těsnou návazností (vlastně výrazným překrytím) na 
fenomenologickou filozofii. Specifická terminologie vyžaduje značně hluboké pochopení 
všech myšlenkových i empirických operací, které autor ve své práci volí a požívá. Autorovi 
nezbývá, než na poměrně rozsáhlé ploše vysvětlit toto teoretické zázemí, tj. téměř celý oddíl 
číslo dvě (Daseinsanalytický pohled na člověka a na sny). Čtenář se musí naučit pracovat 
s existenciály jako základními dimenzemi lidského pobytu ve světě, s fenomény jako určitými 
mody, kvalitami existenciálů a musí také přijmout zvláštnost DA v práci se sny, kdy se 
neoperuje se symboly tedy odkazováním někam za to, co se jeví.  

Před vlastní empirickou částí se autor ještě zabývá vztahem snů a vybrané 
psychopatologie (schizofrenie, deprese a fobie). Zde je zajímavý materiál, vždy procházený 
stejným způsobem (např. u fobií): co jsou fobie, jak se dělí, léčba fobií, fobie z pohledu DA a 
sny fobických pacientů. Zde jsem jako čtenář anticipoval to, co autor formuluje na konci své 
práce – že by totiž bylo zajímavé a nosné vybrat si pouze jednu poruchu a k ní sbírat materiál. 
Sběr snového materiálu by byl patrně nesnadnější, ale autor by se vyhnul tak trochu hořkému 
konstatování (jak tomu je v závěru práce), že v současné podobě bylo ve hře nadmíru vlivů 
(celkový počet osob 12, z toho 4 ženy a 8 žen, to vše dělené do tří diagnostických skupin 
onemocnění v různém stadiu léčby, různost medikace, možná komorbidita atd.). Nicméně 
zcela souhlasím s autorem, že je to stále ještě snadnější (pokud zde můžeme nesnadnost 
stupňovat) než b úvodu formulovaná zcela původní výzkumná otázka (vztah mezi snovým a 
bdělým životem pacientů s psychickým onemocněním). 

Nebudu zde popisovat, jak autor sbíral snové obsahy k následným analýzám, vše je 
v práci jasně vysvětleno. Ve výsledku autor sice nedospěl k nějakým jasným rozdílům mezi 
zmíněnými diagnostickými skupinami, i když jisté náznaky konstatuje. To ale, podle mě, není 
to podstatné. Za nohem významnější považuji to, že autor poměrně stručně shrnul základní 
myšlenky DA a navrhnul jejich možné využití v práci se sny s přijatelným předpokladem, že 
to může být další cesta, jak se přiblížit člověkově (zde pacientově) světu a jak mu event. 
pomoci. Autor píše přesvědčivě a snaží se o maximální srozumitelnost (jak jen to samotný 
předmět zkoumání dovolí). Jedním z výsledků předložené práce je i čtenářův jakýsi závěrečný 
dojem, že na psychický život člověka v našem světě lze nahlížet opravdu z mnoha stanovisek, 
ať již jde o fenomenologickou filozofii (a konkrétně DA), psychoanalýzu, analytickou 
psychologii atd.  
 

Práce splňuje požadavky na ni kladené a já ji doporučuji k obhajobě. 
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