
 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Mgr. Pavla Pavlovského:  

Psychické onemocnění v zrcadle snů 

…z pohledu daseinsanalýzy 

 

Předložená diplomová práce je věnována problematice souvislostí a 
porozumění snům z daseinsanalytického hlediska, kterému v posledním desetiletí 
v odborné psychologické literatuře není věnována taková pozornost jakou by si 
zasloužila. Z tohoto úhlu pohledu tak  diplomová práce P. Pavlovského plní určitou 
mezeru i v přiblížení náročné psychoterapeutické práce daseinsanalytika se sny.   

Diplomová práce je tradičně členěna na část teoretickou  a  část empirickou. 
Obsahuje 121 stran textu, včetně příloh a seznamu literatury. 

 Autor člení teoretickou část práce (53 stran) do tří obsáhlých oddílů. V prvním 
oddíle jsou vymezeny sny v archaických kulturách, základní pojmy vědomí a spánku a 
popsány různé typy přístupů ke snění. V druhém oddíle jsou shrnuty poznatky o 
daseinsanalytickém pohledu na člověka a sny včetně  popisu existenciál, zdraví a 
nemoci a především pojetí snů z pohledu daseinsanalýzy. Závěrečný oddíl pojednává o 
charakteristice tří diagnostických  kategorií (schizofrenii, depresi a fobii) které mají 
souvislost s empirickou částí práce. Tato část práce je zpracována velmi fundovaně a 
zároveň srozumitelně (což vzhledem k obtížnosti tématu - přiblížit čtenáři teoretická a 
filozofická paradigmata daseinsanalýzy -  není vůbec samozřejmé) s využitím více než 
70 našich i zahraničních literárních pramenů. 

Empirická část práce je výzkumnou sondou, jejímž cílem bylo pomocí 
kvalitativní metodologie a v intencích daseinsanalytického přístupu odhalit jednotlivé 
obsahy (existenciály a fenomény), rozdíly a podobnosti snů u 12 pacientů s třemi 
diagnózami (schizofrenie, deprese a fobie). Autor na základě analýzy 48 snů popisuje 
na jednotlivých kazuistikách a na souhrnné analýze snů pacientů jednotlivých dg 
kategorií získané výsledky a také je smysluplně interpretuje. Ačkoli se neprokázaly 
významné rozdíly mezi jednotlivými dg kategoriemi, autor v této diplomové práci 
dokazuje možnosti a specifika daseinsanalýzy v práci se sny a jejich možnosti využití 
v psychoterapii. V závěru práce také uvádí možnosti dalšího zkoumání a směr 
pokračování v oblasti snů. 

 Autor ve své práci prokázal schopnost psychologického uvažování a erudice, 
nepochybně se v této práci odráží osobní zaujetí i zkušenosti autora se zkoumanou 
problematikou.Také grafická úprava předloženého textu je příkladná. Doporučuji 
event. využít částí textu k publikování v odborném tisku. 

Závěr : Diplomová práce Mgr. Pavla Pavlovského plně splňuje nároky kladené na 
práci diplomní a  proto doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. 
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