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Posluchačka Natália Legátová předložila na Husitské teologické fakultě UK  Katedře 

psychosociálních věd a etiky  v akademickém roce 2010/2011 diplomovou práci s názvem    

Vplyv duševného života na telesnosť v geštalt terapii (Ako telo človeka ovplyvňuje jeho dušu). 

Vedoucí práce je PhDr. Marina Luptáková. Práce je rozvržena kromě úvodu do šesti 

členěných kapitol.  

 

Posluchačka si v úvodu stanovila cíle, k nimž se snažila dospět: „Mojou snahou v tejto 

diplomovej práci bolo preveriť moţnosti aplikácie Geštalt terapie na riešenie psychosomatických 

problémov. Cieľ mojej diplomovej práce je oboznámiť čitateľov s filozofiou Geštalt 

psychoterapie, jej historickým vývojom a súčasnosťou, a možnosťou prepojenia s 

psychosomatikou. Ďalším z cieľov je poukázať na rozdiely medzi Daseinanalýzou a Geštalt 

psychoterapiou, hlavne ich odlišný prístup k chápaniu človeka ako celku. Zároveň som sa snažila 

preveriť aplikáciu Geštalt terapie na riešenie psychosomatických problémov pri reálnych 

kauzálnych prípadoch.“ (s. 9-10) 

 

V první části práce jsme seznamováni se základními pojmy a dějinami gestalt 

psychologie, zejména s Berlínskou a Lipskou školou, jejich představiteli a důrazy. Není opomenut 

ani neogestaltismus a srovnání s klasickými přístupy. Kapitola 1.5 je pak věnována gestalt terapii, 

jejímu zakladateli, vřazení gestalt terapie mezi ostatní psychoterapeutické směry, její současné 

podobě a jejími základní principy. 

 

V druhé části práce se kolegyně Legátová zabývá psychosomatikou a vzájemným vztahům 

s gestalt terapií. Není opomenut ani exkurz k Daseinsanalýze. Přínosné jsou kapitoly třetí o 

metodách a technikách gestalt terapie, kapitola čtvrtá, v níž je představena praktická stránka 

terapie a kapitola pátá věnovaná gestalt terapii a náboženství. 

  

Práce Natálie Legátové je prací kompilační, je opřena o odpovídající literaturu 

(Hoskovec,   Perls, Hefferline,  Goodman, Nakonečný, Plhaková, Procháska,  Norcross, 

Mackewn, Danzer, Ružička, Poněšický, Smith, W. L. E. Frankl a další). Nechybějí ani hojně 

využívané internetové zdroje. 
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Po formální a jazykové stránce splňuje práce veškeré náležitosti (rozsah, jazyk, citační 

úzus). Stinnou stránkou je zbytečné neabecední řazení literatury v bibliografii, příliš prkenný styl 

práce: posluchačka má před sebou sledovanou knihu, z níž vychází a pak opět další atd. Trochu 

kompozičního ladu by neškodilo. Po stránce obsahové jsou cíle i výsledky jasně formulované. 

Možná by při obhajobě bylo dobré rozvést proč posluchačka píše o „geštaltizmu“ a poté o „geštalt 

terapii“. 

 

Nemám aprobace v gestalt terapii, proto práci hodnotím spíše po formální stránce a podle 

citovaných autorit.  Je to práce kompilační, ale splňuje, domnívám se, požadavky na diplomovou 

práci a proto nemám nic proti tomu, aby byla přijata k obhajobě.  
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