
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Husitská teologická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

Disertační práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2014                                                                               Marie Jandová (roz. Trtíková) 

 



 2 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Husitská teologická fakulta 

 

 

Disertační práce 

 

 

 

Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla.  

Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi československé 

husitské. 

 

Religious and existential issues by Viktor E. Frankl.  

Its reception in theological thinking with special regard to Czechoslovak Hussite 

Church. 

 

Doktorský studijní program: Teologie 

 

Studijní obor: Husitská teologie 

 

 

 

 

 

 

Školitel:                                                                           Autor: 

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.                                        Mgr. Marie Jandová (roz. Trtíková)  

 

 

Praha 2014 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za odborné vedení, kvalifikované rady, laskavý přístup a trpělivost při psaní mé 

disertační práce děkuji v první řadě svému školiteli doc. ThDr. Jiřímu Voglovi, Th.D.  

Rovněž bych ráda vyjádřila poděkování br. patriarchovi ThDr. Tomáši Buttovi, Th.D. 

za to, že mi umožnil, i v rámci mého pracovního procesu, věnovat se psaní disertace a 

skloubit obě činnosti dohromady. 

V neposlední řadě děkuji svým rodičům, Zdeňku a Marii Trtíkovým, za jejich podporu 

a neutuchající povzbuzování i v dobách, kdy jsem na konec disertace nedokázala ani 

dohlédnout. Děkuji také svému muži, Mgr. Martinu Jandovi, za jeho lásku, psychickou 

podporu a pomoc při vědeckém bádání v archívech a koncentračních táborech. 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto disertační práci s názvem „Náboženské a existenciální otázky 

u Viktora E. Frankla. Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k Církvi 

československé husitské.“ napsala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, 

literatury a dalších odborných zdrojů. 

 

 

V Praze dne                                                                          Mgr. Marie Jandová (roz. Trtíková) 

                    

                                                                                                                 

 

 



 5 

OBSAH 
 

1. ÚVOD ............................................................................................................................... 8 

     1.1 Osobní a badatelský zájem vedoucí k volbě tématu .................................................. 8 

     1.2 Obsahové zaměření práce, cíle a metody ................................................................. 11 

2. ŽIVOT A DÍLO VIKTORA E. FRANKLA (1905 – 1997) ........................................... 14 

    2.1 Rodinný původ a kořeny ........................................................................................... 14 

    2.2 Dětství a studium ...................................................................................................... 16 

    2.3 Franklovi učitelé a inspirátoři.................................................................................... 19 

          2.3.1 Sigmund Freud (1856 – 1939) ......................................................................... 19 

          2.3.2 Alfred Adler (1870 – 1937) ............................................................................. 21 

    2.4 Mládí a lékařská praxe .............................................................................................. 22 

    2.5 Hrůzné období války a koncentračních táborů.......................................................... 25 

    2.6 Návrat do Vídně ........................................................................................................ 32 

          2.6.1 Elly Franklová (*1925) .................................................................................... 33 

    2.7 Nový začátek a úspěšná kariéra logoterapeuta ......................................................... 35 

    2.8 Svět otevřených možností ......................................................................................... 36 

    2.9 Na sklonku života ..................................................................................................... 38 

    2.10 Franklův celosvětový odkaz ................................................................................... 40 

    2.11 Přehled vybraných knih Viktora E. Frankla ........................................................... 42 

          2.11.1 „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ ................................................................... 42 

          2.11.2 „Ärztliche Seelsorge“ .................................................................................... 42 

          2.11.3 „Der unbewusste Gott: Psychotherapie und Religion“ ................................. 43 

          2.11.4 „Theorie und Therapie der Neurosen“ .......................................................... 44 

          2.11.5 „Psychotherapie für den Laien“ .................................................................... 44 

          2.11.6 „Der Wille zum Sinn“ .................................................................................... 45 

          2.11.7 „Was nicht in meinen Büchern steht“ ............................................................ 45 

3. SMYSL ŽIVOTA A DALŠÍ POJETÍ SMYSLU ............................................................ 46 

    3.1 Logoterapie a hledání smyslu života ......................................................................... 46 

    3.2 Logoterapie a existenciální analýza .......................................................................... 50 

          3.2.1 Paradoxní intence ............................................................................................. 51 

          3.3.2 Dereflexe .......................................................................................................... 52 



 6 

    3.3 Hodnoty dávající životu smysl .................................................................................. 53 

          3.3.1 Smysl smrti ....................................................................................................... 56 

          3.3.2 Smysl lásky ....................................................................................................... 59 

          3.3.3 Smysl práce ....................................................................................................... 62 

          3.3.4 Smysl utrpení .................................................................................................... 66 

     3.4 Co je smyslem života lidí dnes? ............................................................................... 68 

4. RECEPCE FRANKLOVA DÍLA V PASTORÁLNÍ PSYCHOLOGII .......................... 71 

    4.1 Vysvětlení pojmu a exkurz do historie pastorální psychologie ................................. 71 

    4.2 Metody a principy pastorace ..................................................................................... 73 

5. LOGOTERAPIE V KORESPONDENCI S JEŽÍŠOVÝM KŘÍŽEM ............................ 76 

     5.1 Smysl lidského života podle biblické tradice ........................................................... 76 

          5.1.1 Smysl Kristova kříže a vzkříšení ...................................................................... 77 

     5.2 Smysl Ježíšova utrpení ............................................................................................. 81 

6. POJEM SPIRITUALITY V MYŠLENÍ VIKTORA E. FRANKLA .............................. 87 

    6.1 Historický pohled na definici spirituality .................................................................. 87 

    6.2 Křesťanská spiritualita a její pochopení z hlediska psychologie .............................. 89 

    6.3 Duchovní nevědomí Boha ......................................................................................... 91 

    6.4 Neuvědomovaný Bůh ................................................................................................ 92 

           6.4.1 Bůh a Osvětim ................................................................................................. 97 

7. MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ ZKUŠENOST U FRANKLA ........................................ 101 

    7.1 Franklovo duchovní setkání s Tilly v paralele s obrácením Saula u Damašku ........ 101 

    7.2 Sadhu Sundar Singh – mimořádná křesťanská náboženská zkušenost na pozadí  

          sikhismu ................................................................................................................... 107 

8. ODRAZ FRANKLOVA MYŠLENÍ V ČESKÉ TEOLOGII  

    SE ZAMĚŘENÍM NA CÍRKEV ČESKOSLOVENSKOU HUSITSKOU .................. 111 

    8.1 Zdeněk Trtík (1914 – 1983) .................................................................................... 111 

    8.2 Viktor E. Frankl v díle Zdeňka Trtíka ..................................................................... 115 

    8.3 Viktor E. Frankl a Církev československá (husitská) ............................................. 119 

         8.3.1 Pohled do historie výuky náboženství v CČSH .............................................. 119 

         8.3.2 Princip svobody svědomí a praktické využití výchovy ke smyslu ................. 121 

9. ZÁVĚR ......................................................................................................................... 125 

    9.1 Shrnutí práce ........................................................................................................... 125 



 7 

     9.2 Přínos práce a potvrzení hypotézy .......................................................................... 129 

10. SUMMARY ................................................................................................................. 134 

11. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ............................................................................................. 136 

    11.1 Po stopách Frankla ................................................................................................. 136 

    11.2 Místa ve Vídni související (nejen) s Franklem ...................................................... 144 

12. BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................... 149 

    12.1 Primární literatura ................................................................................................. 149 

         12.1.1 Monografie .................................................................................................... 149 

         12.1.2 Periodika ....................................................................................................... 151 

         12.1.3 Ostatní média ................................................................................................ 152 

    12.2 Sekundární literatura ............................................................................................. 152 

         12.2.1 Monografie a sborníky .................................................................................. 152 

         12.2.2 Slovníky a encyklopedie ............................................................................... 158 

         12.2.3 Periodika ....................................................................................................... 159 

         12.2.4 Internetové zdroje ......................................................................................... 162 

13. JMENNÝ REJSTŘÍK ................................................................................................. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1. ÚVOD 
 

1.1 Osobní a badatelský zájem vedoucí k volbě tématu 

 S tématem této disertační práce týkající se Viktora Emanuela Frankla, jeho vztahu 

k teologii, blízkosti názorů k myšlení Církve československé husitské a možnosti využít 

v církvích a náboženských společnostech potenciál jeho metody – logoterapie – jsem se 

poprvé seznámila při procházení rodinného archívu, kde jsem náhodou objevila rukopis 

českého překladu Franklovy knihy „Člověk hledá smysl: Úvod do logoterapie“1, jež v 70. 

letech 20. století přeložil můj dědeček, profesor teologie na Husově bohoslovecké fakultě, 

Zdeněk Trtík. Po jejím přečtení jsem byla Franklovým příběhem natolik oslovena, že jsem se 

rozhodla podrobnějším způsobem seznámit s osobností, životem a dílem Viktora E. Frankla. 

 Z. Trtík byl první, kdo představil Franklovo dílo tehdejšímu teologickému prostředí. 

V dnešní době je již jeho odkaz celosvětově rozšířený, ale v komunistickém Československu 

o něm dříve mnoho lidí nevědělo. Franklovo dílo bylo v církvi v 70. a 80. letech živě 

diskutováno. Vycházela řada článků, jejichž autorem byl zejména Z. Trtík, které se zabývaly 

teologickou reflexí Franklovy existenciální analýzy. 

Později ale začal být Franklův přínos pro církev a i širší laickou veřejnost poněkud 

opomíjen. Ani zhodnocením významu dopadu Franklových myšlenek zejména na českou 

teologii se doposud nikdo vážně nezabýval. Proto jsem se rozhodla, v rámci svého 

doktorského studia, věnovat se právě tomuto tématu, které rovněž vhodně odpovídá mé 

interdisciplinární profilaci na pomezí psychologie a systematické teologie. 

V rámci své badatelské činnosti jsem strávila jeden semestr v rakouské metropoli na 

„Medizinische Universität Wien“, sídlící v budově největší vídeňské všeobecné nemocnice 

(„Allgemeines Krankenhaus – Medizinischer Universitätscampus, Klinik für Psychologie und 

Psychotherapie“), kam jsem docházela na přednášky a semináře týkající se Viktora Frankla. 

Konkrétně se jednalo o tyto předměty: „Viktor Frankl Vorlesungen: Logotherapie und 

Existenzanalyse“ a „Viktor Frankl Seminar“. Zde jsem navázala kontakty s tamními 

vyučujícími – Haraldem Morim, jenž byl dlouholetým asistentem Viktora Frankla a který 

s velikou laskavostí a ochotou odpovídal na mé otázky. Pan H. Mori mě pozval na návštěvu 

své soukromé psychoterapeutické praxe, kterou vede v Erdbrustgasse 46 ve Vídni. Společně 
                                                
1 FRANKL, Viktor E. Člověk hledá smysl: Úvod do logoterapie. přel. Zdeněk Trtík. 1. vyd. Praha:  

  Psychoanalytické nakladatelství, 1994. 87 s. 
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jsme diskutovali o jeho vzpomínkách na Frankla a probírali různá témata, která se váží 

k předmětu disertace. 

Dalším vyučujícím na lékařské fakultě, ke kterému jsem docházela na přednášky, byl 

Univ.-Doz. Dr. Alexander Batthyany, který je zároveň předsedou Viktor Frankl Institutu a 

správcem vědeckého oddělení.  

Při svém studijním pobytu ve Vídni jsem rovněž měla možnost navštívit Viktor Frankl 

Zentrum sídlící v Mariannengasse 1. Od svého návratu z koncentračních táborů žil Viktor 

Frankl na této adrese společně se svou ženou Elly a dcerou Gabriele. Kromě archívu 

obsahujícího Franklovy osobní věci (rodinné fotografie, diktafony, tužky, pouzdra na brýle, 

a další) jsem prostudovala velké množství magisterských a disertačních prací, které vytvořili 

studenti z celého světa a jako vyjádření díků a úcty je zaslali do Viktor Frankl Zentra. Při této 

příležitosti jsem byla také požádána o budoucí zaslání své práce. Je zřejmé, že zájem o 

Franklovu logoterapii a celoživotní odkaz je v dnešní době rozšířen do všech koutů země. 

Po skončení studií ve Vídni jsem se do tohoto města, jež má své osobité specifikum a 

kouzlo, ještě několikrát soukromě i studijně vrátila a postupně jsem prošla téměř všechna 

místa a oblasti, která s Franklovým životem nějakým způsobem souvisejí (Franklův rodný 

dům v Czerningasse, Sperlovo gymnázium, které navštěvoval, psychiatrickou kliniku Am 

Steinhof, na které byl vedoucím jednoho pavilonu, Vídeňskou všeobecnou polikliniku, kde po 

skončení války působil, jeho místo odpočinku na Centrálním hřbitově a mnoho dalších) a dále 

místa, která byla po Franklovi pojmenována (Viktor Frankl Park, Viktor Frankl Weg, Viktor 

Frankl Hof a jiná). Mým cílem bylo na vlastní oči spatřit lokality, v nichž se odehrával 

Franklův osobní i pracovní příběh a fotograficky je zdokumentovat. Výsledek této činnosti je 

k vidění v obrazové příloze v závěru disertace. 

Kromě Vídně jsem v souvislosti se svým vědeckým bádáním navštívila rovněž bývalé 

terezínské ghetto, kde jsem ale (z neznámých důvodů) nebyla vpuštěna do archívu. 

S Památníkem Terezín jsem byla tedy alespoň v emailovém kontaktu, v němž mi pracovníci 

Památníku poskytli cenné informace, jež uvedly na pravou míru některé skutečnosti, které se 

lidé o Franklovi mylně domnívali. Před návštěvou Terezína jsem vycestovala i do Polska a 

absolvovala poznávací exkurzi po bývalém osvětimském koncentračním a vyhlazovacím 

táboře. S osvětimským muzeem jsem rovněž korespondovala. Z obou těchto exkurzí jsem 

pořídila rozsáhlou fotodokumentaci, ze které je vyňato několik fotografií, které jsou také 

zařazeny do obrazové přílohy.  
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Pro lepší pochopení způsobu života vězňů v německých táborech jsem absolvovala 

studijní exkurzi do bývalého koncentračního tábora Flossenbürg, ležícího nedaleko českých 

hranic, ve kterém Frankl nepobýval, ale který je svým uzpůsobením velmi podobný táborům 

dachauského systému – Kauferingu III. a Türkheimu. Jako poslední jsem navštívila jeden 

z nejhorších vyhlazovacích táborů v Rakousku, KZ Mauthausen, jež leží v blízkosti 

hornorakouského Linze. Není divu, že se Frankl a jeho kamarádi obávali převozu do tohoto 

tábora, neboť i dnes, po tolika letech od jeho zavření, působí tábor děsivě a ze všech míst je 

zřetelně cítit přítomnost smrti a zla. 

Již ve Vídni a poté následující roky probíhala analytická fáze mé práce, při které jsem 

se věnovala rešeršní činnosti a shromažďovala veškeré dostupné publikace Viktora Frankla a 

také literaturu dalších autorů o něm, týkající se jeho života a také vztahu k teologii, 

náboženským otázkám a pastoraci. Hlavní instituce, ze kterých jsem čerpala zdroje a 

literaturu jsou: Národní knihovna České republiky a další knihovny po celé republice (v rámci 

meziknihovní výpůjčky zprostředkované Národní knihovnou), Národní pedagogická knihovna 

J. A. Komenského, fakultní knihovny Husitské, Evangelické a Katolické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, archív Ústřední rady Církve československé husitské, 

Universitätsbibliothek Wien, Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien a 

v neposlední řadě také soukromý archív rodiny Trtíkovy. 

Pokoušela jsem se pořídit Franklovy knihy v originálu, ale některé z nich u nás vyšly i 

v českém překladu, který jsem později využila při citacích určitých pasáží. Celkově jsem při 

psaní této disertace nejvíce pracovala s originálním zněním, ale při citování jsem využívala 

překladů, neboť tyto překlady byly kvalitně zpracovány a nemělo tudíž smysl pokoušet se 

laicky překládat z originálu. Pro lepší porozumění však v textu uvádím hlavně české překlady 

názvů knih, pokud existují. Knihy, které ještě nebyly přeloženy, jmenuji v originále. V práci 

se často opírám o doslovné Franklovy citáty, které nejlépe dokreslují pojednávaná témata 

v jednotlivých kapitolách. 

V průběhu mého doktorského studia jsem v rámci dílčích výstupů z disertace 

zpracovala několik článků a odborných studií, které vyšly v Theologické revue Církve 

československé husitské („Viktor E. Frankl, logoterapie a hledání smyslu“) a týdeníku Český 

zápas („Viktor. E. Frankl v díle Zdeňka Trtíka“, „Zdeněk Trtík (1914 – 1983)“, „Smysl života 

vzhledem ke smrti“). Příspěvek do doktorandského sborníku „Spiritualita v životě a díle 

Viktora E. Frankla“ čeká na vydání.  
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Dále mám zpracované a přichystané k vydání skriptum pro studenty „Život a dílo 

Viktora E. Frankla – výbor myšlenek z jeho pěti nejznámějších knih“, které v první části 

stručně pojednává o Franklově životním osudu. V druhé části skripta se jedná o vypsání 

nejdůležitějších myšlenek, které se týkají Franklova života a díla ve spojitosti s psychologií a 

teologií. Tato studie vznikla proto, aby pomohla všem, kteří se chtějí seznámit s Franklovým 

dílem a jeho názory. Je možné ji chápat jako určitou inspiraci pro další hlubší studium Frankla 

a logoterapie. Nebo stejně tak dobře může sloužit studentům filosofie, psychologie či teologie 

jako průpravné skriptum, průvodce Franklovým dílem a též jako pomocník při přípravě na 

zkoušky z psychologie či filosofie. 

 

1.2 Obsahové zaměření práce, cíle a metody 

 Předložená disertace je rozdělena do třinácti oddílů, první kapitolu tvoří úvod, hlavní 

část se nalézá v kapitolách 2. – 8., následuje závěr a shrnutí v anglickém jazyce. Prostor v 11. 

kapitole je věnován barevné fotografické příloze, ve které jsou zachycena místa spojená 

s Franklovým životem a prací. Na závěr navazuje seznam použité primární a sekundární 

literatury a jmenný rejstřík. Věcný rejstřík není připojen, neboť to nevyžaduje povaha 

disertace. 

 Jelikož je pro pochopení logoterapie důležité seznámení s Franklovým životopisem, 

hovoří 2. kapitola (Život a dílo Viktora E. Frankla) o jeho životním příběhu. Franklův 

životopis byl již mnohokrát zpracován různými autory. Mnohdy šlo o práce kvalitní a 

podrobné, jindy o povrchnější shrnutí základních životopisných údajů. Snažila jsem se do této 

kapitoly zahrnout veškerá dostupná fakta o Franklově životě a na základě svých vlastních 

bádání v archívech uvádím i některé méně známé skutečnosti týkající se např. Franklových 

pobytů v koncentračních táborech.  

 Menší prostor je věnován i osobnostem Sigmunda Freuda a Alfreda Adlera, jejichž 

myšlenky Frankla hluboce ovlivnily. Samostatnou podkapitolu rovněž tvoří oddíl o Franklově 

druhé manželce Elly. Závěr 2. kapitoly je věnován výčtu vybraných institucí, jež navazují na 

Franklův odkaz a dále přehledu a krátkému obsahu vybraných knih Viktora Frankla, jež 

v České republice vyšly v českém překladu. 

 3. kapitola (Smysl života a další pojetí smyslu) se zabývá Franklovou stěžejní 

metodou, logoterapií, se zaměřením na oblasti spjaté zejména s teologií a existenciálními 

zážitky. Vysvětleny jsou dvě Franklovy terapeutické metody – paradoxní intence a dereflexe, 
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a rovněž je pojednáno o hodnotách, které dávají lidskému životu smysl. Poodhaleny jsou také 

smysly různých událostí, jako je např. smrt, láska, práce či utrpení. 

 4. kapitola (Recepce Franklova díla v pastorální psychologii) je zaměřená na úzké 

sepjetí logoterapie s jejím možným využitím v církevní oblasti, zejména v pastoraci. Je 

stručně vysvětlena historie pastorální psychologie a popsány jsou i některé pastorační metody 

a principy, z nichž nejvíce užívanou je tzv. metoda introspekce, čili modlitba. 

 V 5. kapitole (Logoterapie v korespondenci s Ježíšovým křížem) se hovoří o smyslu 

života, který nám vyvstává z Bible, a také zde nalezneme pokus o vysvětlení smysluplnosti 

utrpení, které prožil Ježíš Kristus. Ohnisek smyslu ve víře křesťanů je více. V 5. kapitole jsem 

se však zaměřila zejména na kříž a vzkříšení Ježíše Krista ve spojitosti s biblickou 

spiritualitou. 

 Téma spirituality je zevrubněji rozebráno v 6. kapitole (Pojem spirituality v myšlení 

Viktora E. Frankla), která se pokouší poodhalit souvislosti mezi duchovním životem a 

psychologií. Kromě historického pohledu na definici pojmu „spiritualita“, je vysvětlen jeden 

z hlavních Franklových pojmů, neuvědomovaný Bůh, v souvislosti s duchovním nevědomím 

Boha. Závěr 6. kapitoly se zaobírá otázkou teodicey a zakoušení přítomnosti Boha v životech 

vězňů v koncentračním táboře. 

 7. kapitola (Mimořádná duchovní zkušenost u Frankla) je zacílena na jeden 

z nejhlubších duchovních zážitků, kterého se Franklovi během jeho života dostalo. Jedná se o 

jeho duchovní setkání s Tilly, první ženou, v době, kdy už byla po smrti. Tato mimořádná 

spirituální zkušenost je uvedena do paralely s duchovní zkušeností apoštola Pavla a událostí 

jeho obrácení u Damašku. V neposlední řadě je poukázáno na extatický zážitek indického 

muže Sadhu Sundara Singha, na němž jsou patrné mnohé podobnosti s prožitky Frankla i 

apoštola Pavla. 

 V poslední, 8. kapitole (Odraz Franklova myšlení v české teologii se zaměřením na 

Církev československou husitskou), se blíže věnuji osobnosti významného českého teologa 

Zdeňka Trtíka, jenž se v mnoha svých názorech opírá o Franklovu zkušenost. Nejprve je 

stručně popsán život Z. Trtíka a poté jsem se pokusila o porovnání některých Trtíkových 

myšlenek s Franklovou logoterapií a existenciální analýzou. 

 Viktor Frankl, ať již přímo, či nepřímo přes osobu Z. Trtíka, ovlivnil i názorové 

myšlení Církve československé husitské. Proto závěr mé práce hovoří o výchově ke smyslu, 

kterou lze praktikovat zejména v rámci výuky náboženství. Rovněž princip svobody svědomí, 
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který je základním pilířem hodnot uznávaných v Církvi československé husitské, je u Frankla 

mnohokrát popisován a rozebírán. 

  Jedním z cílů mé práce je znovuuvedení Franklova díla a jeho odkazu do českého 

prostředí a dání podnětu k další teologické reflexi. Na Franklův přínos pro běžný lidský život 

bychom neměli zapomínat. Je jedním z mála autorů, který vyzdvihuje bohatství ducha nad 

hmotnými statky a zážitky nad majetkem. Frankl vidí smysl tam, kde jiní by mnohdy neviděli 

nic. Franklovo dílo oplývá ohromnou duševní energií a silou. Nalezneme v něm potenciál, se 

kterým můžeme dále pracovat a využívat jej k pomoci druhým lidem. 

  Hlavním cílem mé práce je možnost využít Franklovy metody přímo v praxi, a to 

konkrétně v duchovenském praktickém působení Církve československé husitské, např. při 

výchově mládeže ke smyslu, vzdělávání duchovních i laiků, pastoraci nemocných a 

umírajících lidí aj. Tvrzení, že Franklova výchova ke smyslu má blízko k ideovému programu 

Církve československé husitské, tedy považuji za hlavní hypotézu k disertační práci.  

  Ve 2. kapitole je uplatňována biografická, deskriptivní metoda ve spojitosti 

s chronologickým přístupem k tématu. Ve 3., 6. a 7. kapitole je využívána analytická metoda, 

4., 5. a 8. kapitola je psána pomocí komparativní metody. 

  V disertaci se zabývám teologickými, psychologickými i spirituálními tématy, proto 

jsem se snažila uchopit práci mezidisciplinárním přístupem na pomezí oborů psychologie, 

pastorální psychologie, spirituální teologie a dogmatiky. 
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2. ŽIVOT A DÍLO VIKTORA E. FRANKLA (1905 – 1997) 

  

Viktor Emil (Emanuel) Frankl byl jednou z nejvýznamnějších osobností v oblasti 

psychiatrie, filozofie a lékařství 20. století. Jeho dílo a životní přístup ovlivnili miliony lidí na 

celém světě. V knihách a odborných článcích, které Frankl publikoval, nalezneme mnohé 

inspirující myšlenky, které přesahují rámec lékařství a u nichž je zcela zřejmé, že směřují i do 

teologické roviny. 

Na úvod celé práce je třeba pojednat o Franklově nelehkém, avšak v mnohém velice 

podnětném životním příběhu. Součástí této kapitoly bude i stručný výklad o Franklových 

předchůdcích a učitelích – Sigmundu Freudovi a Alfredu Adlerovi. V neposlední řadě se 

jedna část kapitoly bude věnovat i životnímu příběhu Franklovy druhé manželky, Elly 

Franklové, bez níž by Franklův příběh nebyl kompletní. 

Po vylíčení Franklova života následuje přehled Franklových nejdůležitějších publikací 

a vyložení jejich obsahu. 

 

2.1 Rodinný původ a kořeny                              

Viktor Frankl se narodil 26. března 1905 ve Vídni, ve čtvrti Leopoldstadt (2. vídeňský 

obvod), jako druhé dítě Gabriela a Elsy Franklových. Viktor měl dva sourozence – staršího 

bratra Waltera2 a mladší sestru Stellu,3 se kterými udržoval velmi dobré vztahy. Jejich matka 

pocházela ze starousedlého pražského patricijského rodu. Pražský německý básník Oskar 

Wiener4 byl jejím strýcem. Franklova matka – Elsa Franklová, rozená Lionová5 – pocházela 

ze stejného rodu jako Raši (Solomo ben Isaak), který žil ve 12. století. Mezi jejími předky byl 

i tzv. „Maharal“, slavný „Rabi Löw“ (Jehuda ben Bezalel Liwa, 1520 – 1609) z Prahy. Frankl 

svou matku nesmírně miloval a jak sám uvádí, byla to „dobrotivá a niterně zbožná bytost.“6 

                                                
2 Walter August Frankl (*26. 7. 1902 ve Vídni – †1944 v Osvětimi) 
3 Stella Josefine Frankl (*30. 4. 1909 ve Vídni – †1996 v Austrálii) 
4 Oskar Wiener (*4. 3. 1873 v Praze – †20. 4. 1944 v Terezíně) – básník, vypravěč, fejetonista a vydavatel.  

  V roce 1942 byl Wiener z Prahy deportován (transportem AAn, č. 403 dne 6. 7. 1942) do koncentračního  

  tábora v Terezíně. 
5 KLINGBERG, Haddon, Jr. When Life Calls Out to Us – The Love and Lifework of Viktor and Elly Frankl.  

  1. vyd. New York: Doubleday, 2001. s. 21; Elsa Frankl (Lion) (*8. 2. 1879 v Praze – †23. 10. 1944 v Osvětimi) 
6 FRANKL, Viktor E. Was nicht in meinen Büchern steht. Lebenserinnerungen. 2. vyd. München: Quintessenz,  

  1995. s. 1. 
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Franklovi prarodiče z otcovy strany, Jakob a Regina, také pocházeli z českých zemí, 

konkrétně z jihomoravské vesničky Pohořelice7 (Pohrlitz), jež leží mezi Vídní a Brnem, kde 

Franklův dědeček pracoval jako knihař. Franklův otec – Gabriel Frankl8 – se v mládí 

přestěhoval do Vídně, aby zde studoval medicínu, ale z finančních důvodů musel studií těsně 

před vykonáním rigorózních zkoušek zanechat. Poté přes deset let pracoval ve státních 

službách jako stenograf pro vídeňský parlament a také jako osobní asistent ministra Josepha 

Marii von Bärnreithera.9 Následně byl pověřen vedením ministerského úřadu na ochranu dětí 

a péče o mládež.10 Životní pojetí Franklova otce je možné, dle jeho vlastních slov, označit 

„nejen jako spartánské, nýbrž také jako stoické, kdyby ovšem neměl rovněž sklon 

k prchlivosti.“11 Sám Frankl říkával, že se povahově podobá spíše otci.  

Po svatbě Franklových rodičů, která se konala 24. února 1901 v hlavní synagoze 

v Seitenstettengasse, se všichni přestěhovali z Rothensterngasse 14 o necelý kilometr dále do 

Czerningasse 6, ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt. Tato čtvrť, společně s oblastí zvanou 

Brigittenau (20. vídeňský obvod), tvořila území, kde v tehdejší době žilo nejvíce Židů z celé 

Vídně.12 Ve skromně zařízeném bytě č. 25 v Czerningasse 6, který byl situovaný v pátém 

podlaží bytového domu,13 se také narodili všichni tři sourozenci – Walter August, Viktor Emil 

(rodina mu říkala „Vicky“)14 a Stella Josefine.  

Zajímavostí je, že v domě přes ulici, v Czerningasse 7, žil Alfred Adler,15 zakladatel 

Individuální psychologie, jehož učení mělo později na Frankla nesmírný vliv.  

                                                
7 Dnes již „Město Pohořelice“ ležící jihozápadním směrem od Brna, cca 80 km od Vídně. 
8 Gabriel Frankl (*28. 3. 1861 v Pohořelicích – †13. 2. 1943 v Terezíně) 
9 FRANKL, Eleonore, BATTHYANY, Alexander, CZERNIN, Marie, PEZOLD, Juliane, VESELY, Alexander.  

  Viktor Frankl, Wien IX – Erlebnisse und Begegnungen in der Mariannengasse 1. Tyrolia-Verlag - Innsbruck – 

  Wien, 2005. s. 13; Joseph Maria von Bärnreither (*12. 4. 1845 v Praze – †19. 9. 1925 v Teplitz-Schönau) –  

  významný rakouský politik. 
10 FRANKL, Viktor E., LAPIDE, P. Gottsuche und Sinnfrage: ein Gespräch. Gütersloh: Gütersloher  

   Verlagshaus, 2005, s. 9. 
11 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 4., citace z českého překladu, s. 14. 
12 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 22. 
13 Jedná se o starý vysoký obytný dům s vnitřním čtvercovým dvorem, stojící v poměrně úzké točité ulici blízko  

   stanice metra Nestroyplatz (2. vídeňský obvod, metro U1). Dům, kde žil Alfred Adler (č. 7) je přesně naproti     

   domu Viktora Frankla (č. 6). Na obou domech můžeme nalézt pamětní desky připomínající jejich významné  

   obyvatele. 
14 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 22. 
15 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 13. 
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2.2 Dětství a studium 

 Začátek první světové války v roce 1914 s sebou celosvětově přinesl krizi a chudobu, 

a tak se Franklova rodina na čas přestěhovala do otcovy rodné vesničky, do Pohořelic. Frankl 

ve svých memoárech vzpomíná, jak se sourozenci chodíval žebrat o chléb do selských 

usedlostí a krást na poli kukuřici.16 Haddon Klingberg, autor biografické knihy o životě 

Viktora Frankla a jeho rodiny, se osobně setkal s Franklovým bratrancem Fritzem 

Tauberem,17 který žil v Pohořelicích v době, kdy tam Franklova rodina jezdila na letní 

dovolené. Tauber byl Franklovým bratrancem a také kamarádem, se kterým Viktor trávil 

v Pohořelicích hodně času při hraní dětských her a dobrodružných výletech po okolí 

Pohořelic.18 

Frankl se svými sourozenci navštěvoval základní školu (Volksschule) na Czerninplatz 

poblíž bytu, kde všichni bydleli. Studium na ní dokončil v roce 1916.19 Frankl vzpomíná, že 

musel často vstávat ve tři hodiny ráno, aby se šel postavit do fronty na brambory ve vídeňské 

tržnici na Landstrasse, kde ho v půl osmé ráno vystřídala jeho matka a on pak mohl jít do 

školy.20 

Na nižším stupni střední školy studoval Frankl s vyznamenáním. Navštěvoval lidovou 

univerzitu, aby mohl poslouchat přednášky z psychologie a zajímala ho také experimentální 

psychologie.21 Viktor Frankl, stejně jako před ním jeho otec Gabriel, Sigmund Freud a Alfred 

Adler, docházel od podzimu 1916 do vídeňského gymnázia ve Sperlgasse.22 Tam studoval 

také Viktorův bratr Walter. Jejich sestra Stella pokračovala po absolvování základní školy ve 

studiu na jiné střední škole.23 

                                                
16 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 27. 
17 Fritz Tauber, Franklův bratranec, byl Žid, který si vzal křesťanskou dívku, která ho během války schovávala  

    několik let ve skříni. Tauber si vedl deníky, které jsou nyní uloženy v Židovském museu v Praze. O jeho  

    životě byl natočen televizní dokument. Tauber zemřel měsíc poté, co se s ním H. Klingberg setkal. 
18 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 32-33. 
19 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 23, 37. 
20 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 15. 
21 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 28. 
22 Gymnázium ve Sperlgasse (konkrétně Kleine Sperlgasse 2c) později sloužilo jako tzv. Sammelpunkt neboli  

   sběrné místo pro osoby určené k deportaci. Dnes tato budova stále funguje jako gymnázium. (Autobusem 5A  

   ze stanice metra Praterstern, zastávka Karmeliterplatz, poté kousek pěšky.) 
23 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 37. 
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 Od mládí se u Frankla projevovalo literární nadání. Je doloženo, že v pouhých patnácti 

letech napsal dvě básně. V meziválečné době se s chutí vrhl na četbu přírodních filosofů jako 

např. Wilhelma Ostwalda24 anebo Gustava Theodora Fechnera.25 Jeho umělecký talent bylo 

možno spatřit i v hudební oblasti, neboť Frankl zkomponoval elegii a také bezejmenné tango, 

které bylo nahráno a použito v jednom televizním pořadu.26 

 Počátkem dvacátých let se Frankl stal členem, a později též předsedou27 

„Socialistického spolku rakouských středoškoláků“,28 kde rovněž často přednášel. Jeho první 

přednáška z roku 1921 pronesená ve filosofickém spolku vídeňské „Volkshochschule“ se 

nazývala „O smyslu života“.29  

Socialistický spolek se však nezaměřoval pouze na politické aktivity, ale pořádal také 

různé výlety, túry a horolezecké výstupy.30 Je možné, že právě v této době vznikla pozdější 

Franklova celoživotní záliba ve zdolávání vrcholů a slézání různých hor. Horolezectví bylo 

Franklovou velikou vášní od jeho devatenácti až do osmdesáti let. Frankl byl členem 

alpinistického spolku „Donauland“ a jeho horolezeckým partnerem byl známý horolezec 

Rudolf Reif.31 Horolezectví Frankl neprovozoval jen v Alpách, ale též ve Vysokých Tatrách. 

Franklovým vrcholným horolezeckým zážitkem bylo zdolání Stolové hory v Kapském městě 

v Jižní Africe.32 

Franklova maturitní práce z roku 1923 se též týkala psychologického tématu – „Zur 

Psychologie des philosophischen Denkens“. Jednalo se o psychoanalyticky orientovanou 

                                                
24 Wilhelm Ostwald (*2. 9. 1853 v Rize (Carské Rusko) – †4. 4. 1932 v Lipsku) – německý přírodovědec,  

   fyzikální chemik a filosof, zastánce energetismu. Nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1909. 
25 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 27; Gustav Theodor Fechner (*19. 4. 1801 v Groß  

   Särchen – †18. 11. 1887 v Lipsku) – německý vědec, je považován za jednoho ze zakladatelů moderní  

    experimentální psychologie. 
26 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 26. 
27 Frankl byl rovněž členem Socialistické strany a funkcionářem Socialistické pracující mládeže. – FRANKL,  

    Viktor E., KREUZER, Franz. Im Anfang war der Sinn: von der Psychoanalyse zur Logotherapie: ein  

    Gespräch. 4. vyd. München: Piper, 1997. s. 51. 
28 „Vereinigung Sozialistischer Mittelschüler Österreichs“ rychle získával na oblibě. V roce 1930 měl již téměř  

     3500 členů, z toho 2700 z Vídně. 
29 „Über den Sinn des Lebens“ 
30 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 16. 
31 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 23. 
32 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 24. 
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pathografii o Arthuru Schopenhauerovi.33 

 Největší pozornost Frankl věnoval studiu psychologie. Své vědomosti čerpal od 

Freudových žáků Eduarda Hitschmanna34 a Paula Schildera35, kteří měli své přednášky, jež 

Frankl po léta navštěvoval, na psychiatrické Univerzitní klinice Wagnera-Jauregga.36  

Od patnácti let si Frankl pravidelně dopisoval se Sigmundem Freudem, zakladatelem 

psychoanalýzy.37 Freud na Franklovy dopisy odpovídal rychle a příspěvky začínajícího lékaře 

ho zaujaly natolik, že sám, bez Franklova vědomí, nechal vydat jeden z jeho článků,38 který 

mu Frankl poslal v jednom ze svých dopisů, v „Mezinárodním časopise pro psychoanalýzu“ 

(1924). Bohužel tato korespondence se nedochovala, neboť byla ztracena při pozdější 

deportaci Franklovy rodiny do koncentračních táborů.39  

Mnohaletá korespondence mezi Freudem a Franklem vyústila v jejich náhodné osobní 

setkání (na přelomu let 1925 – 1926), kde Frankl v blízkosti kostela Votivkirche spatřil 

Freuda, ale jelikož si nebyl jistý, zda to je skutečně on, tak ho následoval až k jeho domu 

v Berggasse 19, kde se ho také odvážil oslovit. Poté, co se Frankl představil, tak se ukázalo, 

že Freud si Frankla z dopisů pamatuje a dokonce zná nazpaměť i jeho adresu. Toto setkání 

bylo jedinou příležitostí, kdy měl Frankl možnost osobně hovořit se Sigmundem Freudem.40 

V následujících podkapitolách se seznámíme s významnými osobnostmi psychologie 

20. století, jež s Franklem sdílely nejenom podobné profesionální dovednosti, ale také jejich 

životní osudy mají mnoho společného. Za povšimnutí jistě stojí, že velcí myslitelé v oblasti 

psychologie 20. století (Freud, Adler, Frankl) pocházeli z Vídně, všichni byli židovského 

vyznání, bydleli jen kousek od sebe a studovali na stejné škole. V jednom dějinném období se 

                                                
33 Zdroj získán ve Viktor Frankl Zentru, Mariannengasse 1, Vídeň. 
34 Eduard Hitschmann (*28. 7. 1871 ve Vídni – †31. 7. 1957 ve Spojených státech) – rakouský lékař,     

   psychoanalytik a žák Sigmunda Freuda. 
35 Paul Ferdinand Schilder (*15. 2. 1886 ve Vídni – †7. 12. 1940 v New Yorku) – rakouský psychiatr,  

   psychoanalytik, neurolog a vědec. Je považován za jednoho ze zakladatelů skupinové terapie. 
36 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 29; Julius Ritter Wagner von Jauregg (*7. 3. 1857 ve  

    Welsu – †27. 9. 1940 ve Vídni) – rakouský lékař, psychiatr a nositel Nobelovy ceny (1927). 
37 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 17. 
38 FRANKL, Viktor E. Zur mimischen Bejahung und Verneinung. In Internationale Zeitschrift für  

   Psychoanalyse, sv. 10, sešit 4, 1924, s. 437-438. 
39 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 45. 
40 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 59-60; FRANKL, V. E., KREUZER, F. Im Anfang war  

   der Sinn. s. 9-10. 
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jedná o velikou raritu. S největší pravděpodobností však nešlo o náhodu, ale o souhru mnoha 

faktorů vázajících se k duchu konkrétní doby a také k válečné situaci. Rakouská inteligence 

v oblasti psychologie byla koncentrována do jednoho místa jakousi vzájemnou přitažlivostí, 

která jistě nebyla náhodná. Frankl toto propojení rovněž považoval za symbolické.41 

V roce 1905 publikoval tehdy padesátiletý Sigmund Freud svá „Tři pojednání k teorii 

sexuality“42. Ve stejné době třicetipětiletý Alfred Adler, úzce spojený s Freudovou prací a 

psychoanalýzou, spoluzakládal Freudovu psychoanalytickou společnost. A přesně do této 

doby se narodil Viktor Frankl.43 

Podívejme se tedy blíže na dva významné vídeňské lékaře, kteří na Frankla hluboce 

zapůsobili a ovlivnili jeho celoživotní dílo – na Sigmunda Freuda a Alfreda Adlera.  

 

2.3 Franklovi učitelé a inspirátoři 

 

2.3.1 Sigmund Freud (1856 – 1939) 

 Sigmund Freud, 44 stejně jako Frankl, pocházel z německy mluvící židovské rodiny.45 

Narodil se v Příboře na Moravě v rodině židovského obchodníka, ale už během jeho dětství se 

rodina přestěhovala do Vídně, kde Freud strávil téměř celý život.46 Freudova rodiny byla 

velice početná, měl dalších sedm sourozenců.47 Jako malý nechodil do školy, ale základní 

vzdělání získal doma. V deseti letech nastoupil na Leopoldstädter Kommunal-

Realgymnasium, později známé jako Sperlgymnasium. Jak již bylo zmíněno dříve, na tomto 

gymnáziu studoval také Viktor Frankl (a Alfred Adler). Původně chtěl Freud studovat práva, 

později se ale rozhodl pro medicínu, kterou vystudoval na Vídeňské univerzitě. Promoval 

                                                
41 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 14. 
42 FREUD, Sigmund. Tři pojednání k teorii sexuality. In Sebrané spisy Sigmunda Freuda: Spisy z let 1904 – 

   1905, 1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 2000. 
43 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 24-25. 
44 Jiří Cvekl ve své knize (CVEKL, Jiří. Sigmund Freud. Praha: Orbis, 1965) podává zajímavý lingvistický  

   výklad jména Sigmunda Freuda. Jeho původní židovské jméno znělo Šlomo Simcha. „Freud“ je německým  

   překladem hebrejského „Simcha“, což značí „radost“. Jméno Šlomo obdržel po svém dědečkovi. Šlomo  

   Simcha pak znamená „moudrý muž, který se těší z učení“. 
45 DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 5. vyd. přel. Karel Balcar. Praha: Portál, 2008. s. 19. 
46 DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. s. 19.  
47 PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 169. 
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roku 1881 jako doktor veškerého lékařství.48 Léta 1885 – 1886 strávil Freud na stáži ve 

Francii u slavného francouzského psychiatra Jean-Martina Charcota.49 Vědeckým a 

uměleckým světem v Paříži byl Freud zcela okouzlen. Po návratu z Paříže se oženil, otevřel si 

soukromou ordinaci pro nervově nemocné a přešel od neurologie k psychopatologii a 

psychologii.50 Freudova ordinace se nacházela v Berggasse 19, kde zároveň také bydlel.51 

 Po skončení 1. světové války Freud prožíval velmi náročné období z hlediska 

osobního života – zemřela mu dcera i vnuk a potýkal se s vážnými zdravotními problémy. 

Onemocněl rakovinou hrtanu, jícnu a úst, která měla za následek, že Freud musel nosit 

umělou čelist, jež mu ztěžovala řeč a příjem potravy.52 

 Po roce 1936 začalo Freudovu rodinu pronásledovat gestapo. Za pomoci kněžny Marie 

Bonapartové53 odcestoval v roce 1938 Sigmund Freud s manželkou a dcerou Annou do 

Londýna, kde na vlastní žádost následující rok po podání smrtelné dávky morfia zemřel.54 

Část jeho rodiny se, podobně jako Franklovi příbuzní, stala obětí nacistického holocaustu. 

Freudova psychoanalýza se stala první školou moderní psychoterapie svého druhu. 

Freud se snažil nalézt smysl hysterických příznaků duševních nemocí. Podle Franklovy 

interpretace Freudových hypotéz – nemocní těmto příznakům sami nerozumějí, jisté však je, 

že nějaký smysl mají. Tento smysl, dle Freuda, nebyl zapomenut, ale byl pouze potlačen. Byl 

zahnán do podvědomí, z vědomí vypuzen a vytěsněn. Freud se ve své práci pokoušel zjistit 

souvislost těchto nevědomých zážitků a potlačených představ s pohlavním pudem člověka.55 

Freud ukázal, že to, co padne za oběť potlačení, se může znovu objevit například v našich 

snech, a skrze ně to přichází nazpět do vědomí. Ale děje se tak ve změněné, symbolické 

formě.56 

                                                
48 MANNONI, Octave. Freud. Monika Čapková. Olomouc: Votobia, 1997. 
49 Prof. MUDr. Jean-Martin Charcot (*29. 11. 1825 v Paříži – †16. 8. 1893 v Montsauche-les-Settons) –   

   francouzský lékař, jeden z tvůrců neurologie a psychiatrie. 
50 PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. s. 170. 
51 Dnes se v Berggasse 19 nachází Sigmund Freud Museum. 
52 PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. s. 170. 
53 Marie Bonapartová (*2. 7. 1882 v Saint-Tropez – †21. 9. 1962 v Gassinu) – francouzská spisovatelka  

    a psychoanalytička, průkopnice psychoanalýzy ve Francii. 
54 PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. s. 170. 
55 FRANKL, Viktor E. Psychotherapie für den Laien: Rundfunkvorträge über Seelenheilkunde. 5. Auf. Freiburg  

   im Breisgau: Verlag Herder, 1975, s. 21. 
56 FRANKL, V. E. Psychotherapie für den Laien. s. 21. 
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Podrobněji se rozborem díla Sigmunda Freuda zabývat nebudeme. Bylo však třeba 

naznačit základní linii Freudova života a jeho myšlenek, abychom mohli lépe porozumět 

souvislostem, které se týkají Viktora Frankla a jeho logoterapie a existenciální analýzy.  

Za povšimnutí ovšem stojí zarážející podobnost jejich životních příběhů. Oba 

myslitelé měli kořeny v Čechách, přestěhovali se do rakouské metropole – Vídně, kde také 

dále žili a působili. Navštěvovali stejné gymnázium a jejich cesty se protnuly jak ve formě 

dopisů, tak i při náhodném osobním setkání. Franklova logoterapie vycházela z Freudovy 

psychoanalýzy. Dokonce i v osobním životě obou mužů lze najít shody – byli to německy 

hovořící židé, jejichž osud byl citelně ovlivněn tragedií válek a vpádem Hitlerových vojsk do 

Rakouska. Oba ztratili část svých rodin v koncentračních táborech a zakusili na vlastní kůži 

utrpení holocaustu. Frankl v tomto případě doslova. Jak Sigmund Freud, tak Viktor Frankl se 

stali vůdčími osobnostmi ve svém oboru, jejichž dílo obdivují a zabývají se jím lidé po celém 

světě. 

Podívejme se nyní krátce na životní cestu a dílo Alfreda Adlera, jenž má opět 

s Viktorem Franklem mnoho společného. 

 

2.3.2 Alfred Adler (1870 – 1937) 

 Alfred Adler byl rovněž původem Žid a pocházel z Vídně. Po studiu na gymnáziu ve 

Sperlgasse se Adler rozhodl pokračovat ve vzdělání na Vídeňské univerzitě. Nejdříve 

pracoval jako praktický a oční lékař, později se však přiklonil k psychiatrii.57 Ze začátku své 

činnosti Adler úzce spolupracoval s Freudem a stal se dokonce prezidentem Vídeňské 

psychoanalytické společnosti. Po nějaké době se ale jejich vědecké názory začaly značně 

rozcházet a Freud s Adlerem se stali velikými rivaly. Navzájem si své teorie kritizovali, až 

nakonec celý spor vyvrcholil Adlerovým vyloučením z psychoanalytické společnosti. To byl 

pro Adlera zřetelný impuls k založení vlastní psychologické školy – individuální 

psychologie.58 

 Adlerova individuální psychologie má kořeny ve Freudově psychoanalytické škole. 

Adler od Freuda převzal koncepci nevědomí, ale jak již bylo řečeno, následně se ve svém 

učení od ortodoxní psychoanalýzy odklonil. Neztotožnil se s jednostranným určením lidské 

psychiky sexuálními pudy, ale kladl důraz hlavně na společenské vztahy. Studoval 

                                                
57 DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. s. 41. 
58 PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. s. 190. 
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společenský cit, touhu člověka po moci a vytvořil vlastní koncept komplexu méněcennosti.59 

Adler dokázal, že také jiné okolnosti než jen tělesná vada mohou vyvolat pocit méněcennosti. 

Šlo např. o trvalou nemoc, celkovou slabost a zejména o skutečnou nebo domnělou 

ošklivost.60 

Adlerovo pojetí osobnosti jako jednotné, účelné soustavy mělo velký vliv na několik 

generací psychologů,61 mezi nimi též na Viktora E. Frankla.  

Ve 20. letech zorganizoval Adler řadu dětských poraden. Zde můžeme opět vidět jasný 

vliv na Frankla, který ve Vídni také organizoval poradny pro mládež. Adlerovy poradny 

fungovaly přes deset let. Ve 30. letech však musely být z politických důvodů uzavřeny.62 

Konec života strávil Alfred Adler ve Spojených státech, kde také velmi často 

přednášel. Adler zemřel ve věku 67 let na srdeční selhání. Stalo se tak roku 1937 během jeho 

přednáškové cesty po Velké Británii, konkrétně ve skotském městě Aberdeenu.63 

 

2.4 Mládí a lékařská praxe 

 Po krátkém exkurzu a nahlédnutí do života a díla Franklových učitelů se vraťme 

k hlavní osobnosti disertace. Jak bylo popsáno výše, Frankl odmaturoval roku 1924 a ve 

stejném roce vyšla na popud Sigmunda Freuda v příloze pro mládež Franklova první práce 

„Zur mimischen Bejahung und Verneinung“. Druhý Franklův článek – „Psychotherapie und 

Weltanschauung: Zur grundsätzlichen Kritik ihrer Beziehungen“,64 jenž se objevil roku 1925 

v tisku, byl vydán pro změnu v Adlerově časopisu.65 

Krátce poté začal Frankl vydávat svůj vlastní, na psychologii zaměřený časopis „Der 

Mensch im Alltag – Zeitschrift zur Verbreitung und Anwendung der Individualpsychologie“. 

Ve třetím čísle tohoto časopisu otiskl článek nazvaný „Vom Sinn des Alltags.“ Již zde se 

                                                
59 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 1 a/b. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999. s. 33. 
60 FRANKL, V. E. Psychotherapie für den Laien. s. 22. 
61 DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. s. 41. 
62 DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. s. 42. 
63 DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. s. 42. 
64 FRANKL, Viktor E. Psychotherapie und Weltanschauung: Zur grundsätzlichen Kritik ihrer Beziehungen. In  

   Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie, č. 3, 1925, s. 250-252. 
65 BÖSCHEMEYER, Uwe. Die Sinnfrage in Psychotherapie und Theologie: Die Existenzanalyse und  

    Logotherapie Viktor E. Frankls aus theologischer Sicht. 1. vyd. Berlin, New York: W. de Gruyter, 1977. s. 7. 
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pomalu začal projevovat jeho důraz na osobní hodnoty v životě.66 V této době byl Frankl 

rovněž studentem medicíny na Univerzitě ve Vídni. 

 Roku 1926 byl Frankl pozván na Mezinárodní kongres Individuální psychologie do 

Düsseldorfu, kde ho požádali, aby zde přednesl svůj referát. Téhož roku také poprvé před 

akademickou veřejností o své teorii hovořil jako o „logoterapii“. Alternativním názvem 

„existenciální analýza“ ji Frankl označoval až od roku 1933.67 

 Pravidelně od roku 1927 vedl Frankl týdenní kurs duševní hygieny na lidové 

univerzitě ve Vídni. Kurs se konal v slavnostním sále gymnázia v Zirkusgasse.68 

 V letech 1928 – 1929 Frankl ve Vídni organizoval tzv. Poradny pro mládež 

(„Jugendberatungsstellen“).69 V nich pracoval zdarma jako dobrovolný pracovník a poradce 

pro ty, kteří potřebovali anonymní duševní pomoc. Vzorem mu byla bezplatná poradenská 

místa zřízená v Berlíně podle vzoru Dr. Hugo Saurera70, archiváře drážďanské banky.71 Ve 

Franklových Poradnách pro mládež působili, mezi jinými, také významní psychologové 

tehdejší doby: Charlotte Bühlerová,72 Rudolf Allers,73 August Aichhorn,74 Rudolf Dreikurs75 

a Erwin Wexberg.76 Franklův projekt byl podporován i vídeňským radou Juliem Tandlerem.77 

                                                
66 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 18. 
67 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 19. 
68 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 50. 
69 Podle vídeňského vzoru byly Poradny pro mládež zřízeny i v dalších městech – v Chemnitzi, Zürichu, Praze,  

   Brně, Drážďanech, Teplitz-Schönau, Norimberku, Vratislavi a Magdeburgu. – ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava.  

   Viktor Frankl, iniciátor zakládání poraden pro mládež. In Kontakt, roč. 7, 3-4 (2005), s. 272. 
70 Hugo Saurer založil první poradenské místo již v roce 1914. Základními principy byly zejména anonymita  

   klientů a bezplatné poradenství v privátním prostředí. – ŠEVČÍKOVÁ, S. Viktor Frankl, iniciátor zakládání  

   poraden pro mládež. In Kontakt, s. 270. 
71 FRANKL, Viktor E. Frühe Schriften: 1923 – 1942. Herausgeg. von Gabriele Vesely-Frankl. Wien-München-   

   Bern: Verlag Wilhelm Maudrich, 2005. s. 89. 
72 Charlotte Bühlerová (*20. 12. 1893 v Berlíně – †5. 2. 1974 ve Stuttgartu) – americká psycholožka rakouského  

   původu, zakladatelka biodromální psychologie. 
73 Rudolf Allers (*13. 1. 1883 ve Vídni – †18. 12. 1963 ve Washingtonu D.C.) – rakouský psychiatr, působil na  

    lékařské fakultě vídeňské univerzity, z důvodu svého židovského původu byl v roce 1938 z univerzity  

    propuštěn. 
74 August Aichhorn (*27. 7. 1878 ve Vídni – †13. 10. 1949 ve Vídni) – rakouský psychoanalytik. 
75 Rudolf Dreikurs (*8. 2. 1897 ve Vídni – †25. 5. 1972 v Chicagu) – americký psychiatr, rozvinul individuální  

    psychologii Alfreda Adlera a organizoval skupinu jeho následovníků. 
76 Erwin Wexberg (*12. 2. 1889 ve Vídni – †10. 1. 1957 ve Washingtonu D.C.) – rakousko-americký psychiatr,  

    neurolog a stoupenec individuální psychologie; FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD,  



 24 

V návaznosti na Poradny pro mládež Frankl pořádal různé akce k příležitosti rozdávání 

vysvědčení, aby tak zamezil sebevraždám dětí, které se bály přijít domů s nelichotivým 

ohodnocením. Po mnoha letech byl rok 1930 prvním rokem, kdy se ve Vídni nepřihodila 

žádná studentská sebevražda.78  

Inspirací ke vzniku preventivních programů na zamezení dětským sebevraždám byly 

pro Frankla adlerovské dětské výchovné kliniky, kde se také Frankl vzdělával v oboru 

individuální psychologie. Frankl si najal profesionály z oblasti psychologie a společně ve 

Vídni vylepovali plakáty s oznámením, že „nikdy není pozdě“. Na několik hodin týdně si 

pronajímali místnosti, kde zdarma pořádali psychiatrická sezení a konzultace pro ty, kteří 

potřebovali jejich radu.79 Na základě úspěchu jejich akce vyšel v tisku první článek o 

Franklových aktivitách. 

Povědomí o Franklově činnosti se rychle rozšířilo za hranice Rakouska, a tak byl 

Frankl pozván, aby o prevenci dětských sebevražd přednášel v mnoha evropských městech, 

jako např. v Düsseldorfu, Berlíně, Frankfurtu, Budapešti a Praze. V Praze také poznal Otto 

Pötzla,80 pozdějšího předsedu vídeňské psychiatrické univerzitní kliniky. Pötzl byl pro 

Frankla drahým přítelem otcovského typu.81 Frankl doslova říká, že Pötzl byl pro něj génius.82  

Pod Pötzlovým vedením Frankl úspěšně ukončil v roce 1930 svá studia medicíny.83 

Ještě před svou promocí začal Frankl pracovat na psychoterapeutickém oddělení 

Psychiatrické univerzitní kliniky, kde se po promoci stal na tři roky asistentem (neurologická 

nemocnice „Am Rosenhügel“). Neurologického vzdělání se mu dostalo také na lékařské stáži 

na soukromé vídeňské neurologické klinice v „Maria-Theresien Schlössl“.84 

                                                                                                                                                   
    J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 20. 
77 Prof. Dr. Julius Tandler (*16. 2. 1869 v Jihlavě – †25. 8. 1936 v Moskvě) – lékař a sociálně-demokratický  

    politik; zdroj získán ve Viktor Frankl Zentru, Mariannengasse 1, Vídeň. 
78 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 48. 
79 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 63-64. 
80 Otto Pötzl (*29. 10. 1877 ve Vídni – †1. 4. 1962 ve Vídni) – rakouský neurolog a psychiatr, vedoucí  

    neurologického oddělení na Karlově univerzitě v Praze, později také vedoucí Univerzitní psychiatrické kliniky  

    sídlící v Lazarettgasse ve Vídni. 
81 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 22. 
82 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 48. 
83 SCHWARZKOPF, Wolfgang. Logotherapie im seelsorglichen Kontext. Hamburg: Kovač, 2000. s. 23. 
84 Zdroj získán ve Viktor Frankl Zentru, Mariannengasse 1, Vídeň. 
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Dalším Franklovým pracovištěm byla psychiatrická klinika „Na Steinhofu“ („Am 

Steinhof“).85 Jeho nadřízeným byl Dr. Leopold Pawlicki, otec známého vídeňského 

hudebníka.86 Frankl se v letech 1933 – 1937 stal vedoucím pavilonu č. 3, kterému se říkalo 

„Pavilon sebevražedkyň“. Dle jeho slov mu ročně pod rukama prošlo přes 3000 pacientek.87 

Po ukončení studia si v roce 1937 Frankl otevřel soukromou praxi pro neurologii a 

psychiatrii v obývacím pokoji bytu č. 12 v Alser Straße 32, který patřil jeho sestře Stelle.88 Ta 

se mezitím provdala, jejím mužem byl Walter Bondy. Franklův bratr Walter se také oženil a 

vzal si dívku Elsu.89 Walter Frankl se stal pokojovým architektem a designérem nábytku. Svůj 

ateliér měl v Taborstraße 46.90 

V roce 1938, v období těsně před válkou, stihl ještě Frankl v časopise psychoterapeuta 

C. G. Junga91 vydat příspěvek – „Zur geistigen Problematik der Psychotherapie“92, ve 

kterém hovořil o základních rysech existenciální analýzy a terapeutickém působení 

logoterapie.93 

 

2.5 Hrůzné období války a koncentračních táborů 

 Jen několik měsíců po otevření Franklovy praxe, 11. března 1938, vtrhly hitlerovské 

oddíly do Rakouska. Svou praxi v Alserstraße musel Frankl zavřít, neboť byt jeho sestry 

Stelly byl zabaven Němci,94 a otevřít ji ve svém domě v Czerningasse 6, kde stále žili jeho 

rodiče. Jako židovskému lékaři mu bylo zakázáno vyšetřovat nežidovské pacienty. 

                                                
85 Dnešní klinika Baumgartner Höhe, Otto Wagner Spital, 14. vídeňský obvod – metrem U3 na konečnou stanici  

    Ottakring, poté autobusem 48A, výstup na zastávce Psychiatrisches Krankenhaus, vstup hlavní branou,  

    pavilon č. 3 se nachází vlevo na menším kopci. Současným vedoucím neurologického oddělení je Dir. Prim.  

    Univ. Prof. Dr. Heinrich Binder. 
86 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 73. 
87 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 52.; Naskýtá se otázka, nakolik mohla být  

    Franklova péče tolika pacientkám individuální. Na jeden den, včetně víkendů, jich připadalo osm. 
88 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 24. 
89 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 84. 
90 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 24. 
91 Carl Gustav Jung (*26. 7. 1875 v Kesswillu – †6. 6. 1961 v Küsnachtu) – švýcarský lékař, psychoterapeut  

    a zakladatel tzv. analytické psychologie. 
92 FRANKL, Viktor E. Zur geistigen Problematik der Psychotherapie. In Zentralblatt für Psychotherapie. sv. 10,  

    sešit 3, 1938. s. 33-45. 
93 BÖSCHEMEYER, U. Die Sinnfrage in Psychotherapie und Theologie. s. 11. 
94 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 95. 
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Po vpádu hitlerovských vojsk Frankl nemohl dlouho získat vízum k vycestování do 

zahraničí, ale bylo mu nabídnuto vedení neurologického oddělení v Rothschildské nemocnici, 

tak Frankl nabídku přijal.95 Domníval se, že jako primář neurologického oddělení bude moci 

lépe chránit svou rodinu před deportací do koncentračních táborů. Franklův primariát trval od 

r. 1939 – 1942. 

 Velmi brzy si všichni židovští obyvatelé Vídně museli přisvojit druhé křestní jméno – 

muži: Israel, ženy: Sára.96 Šlo o rozpoznávací znamení Židů. Toto nařízení se nevyhnulo ani 

Franklovi. Existují dokonce razítka, na kterých je uveden jako Dr. Viktor Israel Frankl. 

 Začátkem 40. let se situace ve Vídni velmi vyostřila. Kdo mohl odjet z Vídně, tak 

odjel.97 Také Sigmund Freud opouští svou milovanou Vídeň a přesouvá se přes Francii do 

Londýna. Alfred Adler je v této době již po smrti.98 Roku 1939 dostal Frankl konečně 

možnost emigrovat do Ameriky, protože mu bylo uděleno vytoužené vízum. Toto vízum ale 

platilo jen pro něj, ne pro jeho rodiče. Po dlouhém duševním boji se Frankl rozhodl nechat 

vízum propadnout (1941) a být raději se svými rodiči a starat se o ně až do posledních dní 

jejich života. Cítil se zodpovědný za jejich životy a věděl, že kdyby odcestoval, vedlo by se 

jeho rodičům ještě hůře než dosud.99 

Ve Vídni zůstal také Franklův přítel a přednosta Psychiatrické univerzitní kliniky Otto 

Pötzl. Společně s ním Frankl při největším ohrožení vlastního života sabotoval eutanázie 

duševně nemocných, které organizovaly nacistické úřady.100 

 V Rothschildské nemocnici poznal Frankl roku 1940 Tilly Grosserovou101 a zamiloval 

se do ní.102 Tilly zde pracovala jako staniční sestra pro vnitřní medicínu, ačkoliv byla vyučená 
                                                
95 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 55, 57. 
96 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 24. 
97 Uvádí se, že emigrovalo více než 100.000 vídeňských Židů. Přibližně 66.000 Židů ve Vídni zůstalo, mezi nimi  

   i Franklovi, protože věřili, že se situace ještě může zlepšit. – KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us.   

  s. 88-89. 
98 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 94. 
99 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 27. 
100 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 60. 
101 Mathilde Grosserová (*23. 10. 1920 ve Vídni – † duben 1945 v Bergen-Belsenu) 
102 První Franklovou láskou byla v letech 1924 – 1925 dívka jménem Lola, se kterou se Frankl vídal 2 roky. Jeho  

   další přítelkyní (okolo roku 1930) byla Rosl. Tento vztah však netrval dlouho. Tilly Grosserová, jež se později  

   stala Franklovou první ženou, byla jeho třetí láskou. Kromě těchto tří žen Frankl přiznává, že měl i jiné vztahy,  

   zejména se zdravotními sestrami v nemocnici „Am Steinhof“ – KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to  

  Us. s. 81-82. 
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jako krejčová. Ve válečném období bylo obvyklé, že mnozí lidé, ačkoliv měli jiné vyučení, 

pracovali jako ošetřovatelé či zdravotní sestry.103 17. prosince 1941 byli jako jeden 

z posledních židovských párů oddáni na úřadě v Zirkusgasse.104 Následující den byl židovský 

oddací úřad uzavřen. Po civilním sňatku měli Tilly a Viktor také církevní obřad v Židovském 

komunitním centru.105 

Tilly za nedlouho po svatbě otěhotněla, ale nacisté ji jako Židovku donutili k potratu. 

Kdyby na potrat nešla, byli by ona i Viktor okamžitě posláni do koncentračního tábora. Frankl 

tomuto nenarozenému dítěti (Harrymu nebo Marion) později věnoval svou knihu „The 

Unheard Cry for Meaning“ (1978).106 

 Devět měsíců po svatbě, roku 1942, byli Tilly, její matka Emmy,107 Viktor a jeho 

rodiče Gabriel a Elsa předvedeni do budovy gymnázia ve Sperlgasse. Tam strávili dvě noci, 

než byli ze stanice Aspang (3. vídeňský obvod) deportováni transportem č. IV/11108 přes 

Prahu a Bohušovice do Terezína.109 Sestra Stella stihla s manželem Walterem Bondym včas 

emigrovat do Austrálie, bratru Walterovi se naskytla možnost utéct i se svou ženou do 

Itálie.110  

 Civilní obyvatelstvo Terezína bylo přinuceno odstěhovat se z města a ponechat ho 

Árijcům, kteří z něj vytvořili židovské ghetto.111 V tzv. Velké pevnosti terezínského ghetta 

museli být ženy a muži ubytováni zvlášť. Tilly, její a Viktorova matka byly drženy v tzv. 

                                                
103 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 82. 
104 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 29. 
105 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 104. 
106 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 66. 
107 Emmy Grosserová (*8. 6. 1895 ve Vídni – †1944 v Osvětimi); Otec Tilly byl v té době v Porto Alegre,  

    v Brazílii, kde přednášel angličtinu, její bratr emigroval do Švýcarska a její sestra také uprchla, ale není  

    známo, kam. – KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 103. 
108 Transport č. IV/11 – 25. 9. 1942, XLII. transport z Vídně do Terezína, 1300 transportovaných osob  

    – zdroj: http://www.terezinstudies.cz/cz2/ITI/database/tr_in_date; transportní číslo V. Frankla při převozu  

    z Vídně do Terezína bylo 1068, zaznamenán jako FRANKL Viktor Isr., 26. 3. 1905, Arzt – údaj nalezen v    

    transportní listině Památníku Terezín, její kopie poskytnuta historickým oddělením PT. 
109 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 110. 
110 Zdroj získán ve Viktor Frankl Zentru, Mariannengasse 1, Vídeň. 
111 Dne 27. července 1942 bylo kompletně vyklizené město předáno správě ghetta. K 1. červenci byly zrušeny  

     vojenské názvy kasáren a civilní názvy ulic a nahrazeny kombinací písmen a číslic.– ADLER, Hans Günter.   

     Terezín 1941 – 1945: Tvář nuceného společenství. I. Dějiny. přel. Lenka Šedová. 1. vyd. Brno: Barrister &  

     Principal, 2003. s. 151. 
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Hamburg Barracks (Hamburské kasárny), C III,112 zatímco Viktor byl umístěn do budovy 

nazvané Geniekaserne (Ženijní kasárny), E IIIa.113 Zde žil společně s dalšími šesti lékaři ve 

dvou pokojích. Tato budova sloužila zároveň jako nemocnice a ubytovna pro staré lidi.114  

Franklův otec Gabriel115 na tom byl velice špatně po zdravotní stránce. Asi šest měsíců 

po příjezdu do Terezína byl Gabriel Frankl přemístěn do nemocniční budovy, ve které žil a 

pracoval také jeho syn. Viktor Frankl rozeznal, že jeho otec umírá na plicní onemocnění. Aby 

tolik netrpěl, tak mu aplikoval injekci morfia. Gabriel Frankl zemřel 13. února 1943 ve věku 

nedožitých 82 let.116 

Matka Tilly, Emmy Grosserová,117 byla po roce a půl stráveném v Terezíně převezena 

16. května 1944 rovnou do Osvětimi. Tam její život skončil. Její dcera a zároveň Franklova 

žena Tilly zemřela ve věku 24 let nedaleko Bergen-Belsenu.118 Frankl se ve svých 

memoárech119 domnívá, že Tilly mohla přežít, pokud by zůstala v Terezíně a dále nuceně 

pracovala ve zbrojním průmyslu. To ji mohlo ochránit před nebezpečným transportem. Proto 

jí Frankl výslovně zakázal přihlásit se dobrovolně do transportu, ale Tilly ho neposlechla. 

Přihlásila se do transportu,120 aby mohla být i nadále nablízku svému muži.  

                                                
112 Ženskými kasárnami byly budovy: H V, C III a po nějaký čas i H IV, Hamburské kasárny (hovorově  

     Hamburk), objekt C III, v předválečném Československu kasárny Prokopa Holého. – ADLER, H. G. Terezín  

     1941 – 1945: Tvář nuceného společenství. s. 346. 
113 Budova E IIIa, ve které do léta 1942 sídlilo četnictvo, byla roku 1943 přeměněna na chorobinec a nemocnici.  

    „Se svými zatuchlými a přecpanými místnůstkami, v nichž leželi nemocní s TBC, stejně jako bezmocní starci a  

    stařeny, nebyla než místem nepopsatelné bídy.“ – ADLER, H. G. Terezín 1941 – 1945: Tvář nuceného  

    společenství. s. 124. 
114 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 118. 
115 Záznam o deportaci Gabriela Frankla: Narozen 28. 3. 1861 Pohrlitz, poslední bydliště před deportací: 

    Wien 2, Czerningasse 6, transport IV/11, č. 1072 (24. 9. 1942 - 25. 9. 1942 Vídeň -> Terezín), Označení  

    transportu do Ujazdówa (1942) a ghett Łódź (1941), Minsk (1941), Terezín (1941-1945), Zahynul Terezín.     

   – zdroj: http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/detail.php?table=ghetto&col=id&value=871768 
116 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 119.; zprávu o úmrtí Gabriela Frankla, ve které je zmíněn  

     i Viktor Frankl, je možné si prohlédnout v obrazové příloze na konci této práce. 
117 Emmy Grosserová, transportní číslo 1070. – STEINHAUSER, Mary, ed. Totenbuch Theresienstadt. 3. roz.  

     vyd. Wien: Junius Verlag, 1989, s. 45. 
118 PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. s. 214. 
119 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 68. 
120 Tilly Franklová (Mathilde Frankl), transportní číslo 1069. – STEINHAUSER, M., ed. Totenbuch  

     Theresienstadt. s. 32; záznam o deportaci Mathilde Franklové: Narozena 23. 10. 1920 Wien, poslední bydliště   

     před deportací: Wien 2, Czerningasse 6, transport IV/11, č. 1069 (24. 9.1942 - 25. 9.1942 Vídeň -> Terezín),  
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Z počátku vězni netušili, že se jedná o transport do nechvalně známé Osvětimi. Bylo 

jim pouze řečeno, že jedou „na východ“. Deportace do Osvětimi proběhla dne 19. října 

1944.121 Nejdříve se Tilly a Viktor dostali do Osvětimi-Březinky, kde byli hned při první 

selekci rozděleni. To bylo naposledy, co se oba manželé viděli.122 Franklova matka, Elsa 

Franklová,123 byla deportována do Osvětimi jen čtyři dny po nich,124 kde záhy po příjezdu 

zemřela. 

Během pobytu v koncentračním táboře Osvětim-Březinka prošel Frankl celkem čtyřmi 

selekcemi, ze kterých vždy vyšel živý. Tyto momenty byly buď obrovskou náhodou, nebo 

zásahem vyšší Božské moci. Selekce byla volbou života či smrti. Nic mezi tím neexistovalo. 

A přesto Frankl vyvázl čtyřikrát, i když šlo o volbu 50:50. První selekce proběhla při příjezdu 

Frankla a Tilly do Osvětimi. Druhou selekci prováděl Dr. Mengele,125 když hledal vhodné 

osoby (dvojčata nebo lidi s určitým postižením) pro své zrůdné pokusy. Při třetí selekci byli 

vězni rozdělování na levou stranu – ti šli rovnou do plynových komor, a na pravou stranu – 

tato skupina pokračovala dále do pracovního tábora.126 Frankl byl poslán vlevo, tedy do 

skupiny, která byla odsouzena na smrt. Dle jeho slov však tajně za zády SS náčelníka přeběhl 

do opačné skupiny, neboť v ní uviděl svého kamaráda. Toto impulzivní rozhodnutí mu 

zachránilo život. Frankl samozřejmě nevěděl, že první skupina šla na smrt, ale něco v něm mu 

říkalo, ať uteče do druhého oddílu.127  

                                                                                                                                                   
     transport Es, č. 1171 (19. 10. 1944 Terezín -> Osvětim), Zahynula Bergen-Belsen. 

     – zdroj: http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.871963 
121 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 32. 
122 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 131-321. 
123 Záznam o deportaci Elsy Franklové: Narozena 8. 2. 1879 Praha, poslední bydliště před deportací: Wien 2,  

     Czerningasse 6, transport IV/11, č. 1073 (24. 9. 1942 - 25. 9. 1942 Vídeň -> Terezín), Označení transportu do  

     Ujazdówa (1942) a ghett Łódź (1941), Minsk (1941), Terezín (1941-1945), transport Et, č. 433, (23. 10. 1944  

     Terezín -> Osvětim), Zahynula. 

    – zdroj: http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/detail.php?table=ghetto&col=id&value=871690 
124 Frankl uvádí, že se jednalo o vůbec poslední transport, ze kterého šli vězni rovnou „do plynu.“ – KREUZER,  

     F. Im Anfang war der Sinn. s. 63. 
125 Dr. med. Dr. phil. Josef Mengele (*16. 3. 1911 v Günzburgu – †7. 2. 1979 v Bertioze) – nacistický lékař SS,  

     který během 2. světové války na vězních v koncentračním táboře v Osvětimi prováděl morbidní a sadistické  

     experimenty. Osobně poslal přes 400 000 vězňů do plynové komory. 
126 FRANKL, Viktor E. Meaning in my life: Autobiographical reflections. In Tikkun. San Francisco:  

     květen/červen 1997. roč. 12, č. 3. s. 46. 
127 Zpráva o tajném přeběhnutí za zády SS příslušníka je ve Franklových knihách často zmiňována. Mnohdy je  
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Po třech dnech strávených v Osvětimi128 byl Frankl při poslední selekci vybrán a 

poslán do německého pracovního tábora Kaufering III129, kam s ostatními dorazil 25. října 

1944.130 Státní Muzeum Osvětim-Březinka mi poskytlo informaci, že Franklovo jméno se 

v archivních dokumentech KL Osvětim vůbec nevyskytuje. Lze jej dohledat pouze v seznamu 

mužských vězňů, kteří byli přesunuti z Osvětimi do koncentračních táborů v blízkosti 

Dachau. Frankl tudíž s největší pravděpodobností nebyl v Osvětimi jako vězeň registrován. 

Z této zprávy je zřejmé, že Frankl skutečně v Osvětimi nepobýval déle než 2-3 dny. Nebyl 

tam jako táborový vězeň, ale jako osoba čekající na další transport. Po deportaci z Terezína do 

Osvětimi byl umístěn „pouze“ do transitního tábora v Osvětimi-Březince, ze kterého byl po 

několika selekcích přesunut do Kauferingu III., kde obdržel táborové číslo 119104.131 

Frankl popisuje, jak vězni cítili obrovskou úlevu, neboť v Kauferingu nebyl žádný 

„komín“ ani plynové komory. Všichni se totiž nejvíce při převozu jedoucím přes Vídeň 

obávali, že budou posláni do tábora Mauthausen, ležícího blízko Lince, který byl považován 

za jeden z nejhorších a nejkrutějších koncentračních táborů v celém Rakousku.132  

                                                                                                                                                   
     dokonce uvedeno, že Frankl přeběhl do jiné skupiny za zády Dr. Mengeleho. Z historického hlediska je ale  

     tato informace minimálně dosti sporná. Z fotografií zachycujících průběh osvětimských selekcí je zřejmé, že  

     při selekci nebyl nikdy SS příslušník, nebo dokonce Dr. Mengele, sám, ale měl za sebou ještě další osoby,  

     které dohlížely na pořádek a kázeň vězňů. Není tedy zcela jasné, jak se mohlo Franklovi podařit přejít za  

     jejich zády do jiné skupiny, aniž by si ho příslušníci SS všimli. Takové jednání, zejména v Osvětimi, by  

     znamenalo okamžitou smrt. 
128 Z Franklových knih by se mohlo zdát, že doba, kterou v Osvětimi strávil, byla delší, ale podíváme-li se na  

     přesné datace jeho deportací z jednotlivých táborů, jasně z nich vyplývá, že v Osvětimi strávil pouze 2-4 noci,    

     což Frankl také zmiňuje v rozhovoru s Dr. R. Schullerem, viz SCHULLER Robert, Dr. Robert Schuller 

     Interviews Viktor Frankl: How to Find Meaning in Life. In Possibilities: The Magazine of Hope.      

     březen/duben 1991, s. 10. 
129 Dnes je z Kauferingu III, podobně jako z dalších koncentračních táborů, zbudován památník na připomenutí  

     hrůz holocaustu. Viktor Frankl byl v letech 1984 – 1997 čestným členem Spolku občanů, kteří umístili  

     v Kauferingu pamětní tabuli a společně s Franklem si v otevřené diskusi připomínali události, které se na  

     tomto místě udály. V roce 1999 město pojmenovalo jednu ze svých ulic jako Viktor-Frankl-Straße. 
130 PYTELL, Timothy. The Missing Pieces of the Puzzle: A Reflection on the Odd Career of Viktor Frankl. In  

     Journal of Contemporary History. Sage Publications. roč. 35, č. 2 (duben 2000). s. 297. 
131 Franklovy světově známé zážitky o pobytu v koncentračním táboru tedy nepocházejí z Osvětimi, jak se  

      většina lidí domnívá, nýbrž z Kauferingu III. V tomto táboře zažil Frankl nejhorší situace při těžké manuální  

      práci a hrubém zacházení ze strany SS manů. 
132 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 134-136. 
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Z Kauferingu III., kde vězni dřeli v naprosto nelidských podmínkách, byl Frankl 

převezen 5. března 1945 do tábora Türkheim.133 Jednalo se o další tábor, podobně jako u 

Kauferingu, který byl zařazován do táborového systému Dachau. Türkheim byl určen zejména 

pro nemocné vězně. V době, kdy se do něj dostal Frankl, tam probíhala epidemie tyfu. Do 

tohoto transportu se Frankl přihlásil dobrovolně jako lékař pro nemocné tyfem, aby tak 

předešel jisté smrti při těžké práci v Kauferingu, kterou by již dlouho nedokázal snášet.134 

Frankl se tyfem také nakazil, ale jeho tělo se s touto zákeřnou chorobou dokázalo vypořádat. 

S koncem války došlo 27. dubna 1945 k osvobození tábora americkými jednotkami z Texasu 

a Frankl se tak konečně mohl začít těšit na návrat do své milované Vídně.135 

Během let 1942 – 1945 byl Frankl zadržován ve čtyřech táborech: v Terezíně, 

Osvětimi, Kauferingu III. a v Türkheimu. Frankl v těchto letech ztratil téměř vše, na čem mu 

kdy záleželo. Přišel o svou ženu, matku (v Osvětimi), otce, jenž mu zemřel v náručí v 

Terezíně, tchyni, bratra136 (oba rovněž v Osvětimi) a také o svůj rukopis připravované knihy 

s názvem „Lékařská péče o duši“.137 Rukopis díla schovával Frankl zašitý ve svém kabátě, 

ten mu ale byl v Osvětimi odebrán.138 Je obdivuhodné, s kolika těžkými ranami osudu se 

Frankl dokázal vyrovnat a vytěžit z nich pro své dílo a následný osobní život maximum. 

 Franklova duševní síla se postarala o to, že se tento muž nevzdal a pomalu začal 

s rekonstrukcí své knihy. Na rub malých SS formulářů, které ukradl, se Franklovi podařilo 

těsnopisně zrekonstruovat „Lékařskou péče o duši“. To mu v posledních měsících dodávalo 

sílu přežít. Lze předpokládat, že tato činnost byla v dané chvíli jeho hlavním smyslem 

života.139 

 

                                                
133 V Türkheimu byla později na Franklovu památku pojmenována jedna cesta jako Viktor-Frankl-Weg. 
134 LÄNGLE, Alfried. Viktor Frankl: Ein Porträt. München: Piper, 2011. s. 95. 
135 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 140-141. 
136 Bratr Walter uprchl i se svou ženou Elsou do Itálie, kde nějaký čas pobývali v horské vesničce v komunitě  

     uprchlíků. Později je ale nalezly jednotky SS a Walter s Elsou byli převezeni do blízkosti Osvětimi, kde  

     pracovali v dolech. – KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 121.; Dokumentationsarchiv des  

     österreichischen Widerstands (DÖW) uvádí záznam o Walteru Franklovi: deportace z Mailandu (Milána) do    

     Osvětimi dne 30. 1. 1944, nepřežil – zdroj: www.doew.at 
137 „Ärztliche Seelsorge“ 
138 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX.             

    s. 30, 32. 
139 Zdroj získán ve Viktor Frankl Zentru, Mariannengasse 1, Vídeň. 



 32 

2.6 Návrat do Vídně 

Těsně po osvobození pracoval Frankl dva měsíce ve vojenské nemocnici v Bad 

Wörishofen, poblíž Türkheimu. V té době bydlel v Mnichově na adrese Zaubzerstraße 36, 

v bytě s rodinou jedné zdravotní sestry.140 15. srpna 1945 se Frankl v jednom z prvních 

transportů jedoucích přes Mnichov konečně navrátil do Vídně. První dva týdny strávil Frankl 

v suterénním pokoji Pensionu Auer v Lazarettgasse. Zde se také dozvěděl o smrti všech svých 

blízkých. Za celou dobu svého pobytu v koncentračních táborech neměl o své rodině jedinou 

zprávu.141 

 V roce 1946 Frankl nadiktoval za devět dní knihu o všem, co prožil v koncentračních 

táborech – „...A přesto říci životu ano“.142 Původně ji chtěl vydat anonymně, pouze pod svým 

vězeňským číslem 119104, které obdržel v táboře Kaufering III., ale přátelé ho nakonec 

přemluvili, aby své jméno uvedl.143 Rychlost, s jakou byl Frankl schopen vytvořit tuto knihu,  

vypovídá o jasné potřebě vnitřní zpovědi. Zřejmě pro něj bylo existenciálně nutné dostat vše, 

co zažil, z hlavy na papír, aby svou mysl mohl otevřít novému začátku, novému životu, 

zážitkům, lidem a lásce. To ovšem neznamená, že sepsáním knihy „...A přesto říci životu 

ano“ na všechno z minulých let zapomněl. Domnívám se, že si hlavně potřeboval utříbit své 

myšlenky a udělat místo novým. Na to, co v táborech zažil, vzpomínal později Frankl se 

zdravým odstupem. I kdyby však zapomenout chtěl, pravděpodobně by to nebylo možné. Šlo 

o formu jeho psychické hygieny. Každý člověk, který přežil hrůzy války a koncentračních 

táborů se se svými vzpomínkami vypořádává po svém, jiným způsobem. Frankl to vyřešil tak, 

že napsal knihu, která je nyní připomínkou pro nás pro všechny, kteří jsme, naštěstí, takovou 

hrůzu nikdy nezažili.  

 Od roku 1945 až do své smrti v roce 1997 bydlel Frankl v prvním patře obytného 

domu v Mariannengasse 1 (9. vídeňský obvod).144 V letech 1946 – 1970 pracoval Frankl jako 

                                                
140 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 146-147. 
141 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX.              

    s. 34-35. 
142 „...Trotzdem ja zum Leben sagen“ 
143 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 84. 
144 Jedná se o rohový dům mezi ulicemi Mariannengasse a Spitalgasse. Franklova pracovna se nacházela  

    v půlkruhovém arkýři v 1. patře domu. 
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primář neurologického oddělení Vídeňské všeobecné polikliniky.145 Habilitační prací mu byla 

již několikrát zmiňovaná „Lékařská péče o duši“.  

 Na této klinice poznal Frankl svoji druhou ženu, Eleonore Katharinu Schwindtovou, 

jež zde pracovala jako sestra na zubním oddělení.  

 

2.6.1 Elly Franklová (*1925) 

 Podívejme se nyní na životní příběh Elly – ženy, jež prožila s Viktorem Franklem 

padesát dva let společného života. Jak Elly, tak i Viktor pocházeli z Vídně. Mezi jejich 

narozením byl ale veliký věkový rozdíl, a tak i jejich dětství a dospívání probíhalo odlišným 

způsobem. Viktor se narodil v období před 1. světovou válku, zatímco Elly přišla na svět až 

sedm let po jejím skončení. Viktor měl kořeny v židovském prostředí, ale Elly pocházela 

z katolicky orientované rodiny.146 Přesto si k sobě později našli cestu, na které je v roce 1997 

rozdělila až Franklova smrt. 

 Rodiče147 Eleonore „Elly“ Schwindt (*6. 11. 1925) měli své kořeny rovněž v Čechách 

– její matka Hermine se za svobodna jmenovala Příhodová (Příhoda) a rodinným původem 

pocházela z Prahy, ačkoliv sama se narodila již ve Vídni.148 Na začátku století rodina 

Schwindlova149 přesídlila do Vídně – do menšího bytu č. 22 v Schüttaustraße 64 ve vídeňské 

čtvrti Kaisermühlen (blízko Alte Donau). Zde Elly společně se svým starším bratrem 

Alfonsem, jenž později padl ve válce, strávila dětství.150 Elly měla ještě jednoho bratra – 

Kurta, toho ale nepoznala, protože umřel několik týdnů po svém narození. Matka Hermine 

měla čtyři sestry, se kterými žili všichni v bytě v Kaisermühlen.151 

                                                
145 „Wiener Allgemeine Poliklinik“. Tato poliklinika i nadále funguje, nachází se velice blízko Franklova bytu,  

    dnešního „Viktor Frankl Zentra“ v Mariannengasse 10. 
146 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 166. 
147 Hermine Příhodová (*12. 12. 1900 v Leopoldstadtu); Leo Schwindl (*30. 10. 1900); svatba Hermine  

     Příhodové a Leo Schwindla se konala 18. dubna 1922 v katolickém kostele Herz Jesu v Kaisermühlen;  

    –  KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 166-168. 
148 Jejich příbuzným byl Váša Příhoda, (*22. 8. 1900 ve Vodňanech – †26. 7. 1960 ve Vídni) – vynikající český  

     houslista, rodiče Hermine Příhodové byli: Johann Příhoda (*22. 7. 1885 – † datum neznámé) a Marie Tůmová  

     (*29. 11. 1868 – †1922). 
149 Celá rodina se dříve jmenovala Schwindlovi, ale otec nechal v roce 1934 zařídit změnu jejich příjmení na  

    Schwindtovi. 
150 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 40. 
151 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 168. 
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 Elly nejprve docházela čtyři roky do „Volksschule“, poté pokračovala další čtyři roky 

ve studiu na „Hauptschule“. Obě instituce se nacházely ve stejné budově na Schüttauplatz 22. 

Kromě studia se Elly ráda věnovala sportu, zejména plavání.152 

 Mládí a dospívání Elly Schwindtové je bezprostředně spojeno s příchodem Adolfa 

Hitlera a jeho vojsk do Vídně. Její rodina byla sice katolického vyznání, ale dva z jejích 

strýců z otcovy strany, Karl a Robert, se oženili s židovskými ženami. Elly s údivem 

vzpomíná, že i když jim v této době od nacistů hrozilo bezprostřední nebezpečí, nikdo ze 

strýců nebyl ve válečné době zraněn ani poslán do koncentračních táborů. Strýcům dokonce 

nebyly ani zabaveny jejich byty. Byli pouze přinuceni nedobrovolně sloužit v německé 

armádě.153 

 Po dokončení osmileté školní docházky pokračovala Elly dva roky (1941 – 1942) ve 

studiu na střední škole na Loquaiplatz (6. vídeňský obvod). Poté přešla na tzv. „Haushaltungs 

Schule“ v ulici Brückengasse, kde se dívky učily domácím pracím a péči o domácnost. Tam 

také složila své závěrečné středoškolské zkoušky.154  

 V roce 1943, v sedmnácti letech, nastoupila Elly jako dobrovolnice na zubní oddělení 

Vídeňské všeobecné polikliniky v Mariannengasse. Už jako dítě si Elly přála pracovat jako 

zubařka, ale přesto, že měla možnost získat praxi na Poliklinice, se tohoto přání musela vzdát. 

Důvodem byl nedostatek financí pro studium na zubařské škole. Její plat vystačil sotva na 

obživu.155  

 V této době neměla Elly žádné povědomí o tom, kdo je Sigmund Freud nebo Alfred 

Adler. O psychoanalýze ani individuální psychologii před tím neslyšela. Na Poliklinice 

pracovala již téměř tři roky, když jednoho dne potkala mladého lékaře, Viktora Frankla, který 

zde pracoval teprve druhým měsícem jako primář neurologického oddělení. Velmi se 

spřátelili a trávili spolu hodně času.156 

  

 

 

 
                                                
152 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 175-177. 
153 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 184. 
154 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 186. 
155 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 190-191, 195. 
156 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 194, 205, 209. 
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2.7 Nový začátek a úspěšná kariéra logoterapeuta 

 Krátce po jejich seznámení se Viktor a Elly 24. prosince 1946 v kostele 

v Kaisermühlen zasnoubili. Svatba na sebe nenechala dlouho čekat, neboť Elly brzy 

otěhotněla. 18. července 1947 byli oddáni při civilním obřadu na úřadě ve Währinger Strasse 

a 14. prosince téhož roku se jim narodilo jejich jediné dítě – dcera Gabriele.157 

 Soustřeďme se nyní opět na osobu Viktora Frankla a jeho pracovní úspěchy. Rok 1947 

byl pro Frankla plodným nejen v soukromí, ale i v akademické sféře, neboť se mu podařilo 

vydat několik svých knih: „Psychotherapie in der Praxis“, „Zeit und Verantwortung“, „Die 

Existenzanalyse und die Probleme der Zeit“. Následujícího roku získal Frankl doktorát 

z filosofie za práci „Neuvědomovaný Bůh“158 a stal se privátním docentem v oboru 

neurologie a psychiatrie na Vídeňské univerzitě, kde také často přednášel. V roce 1948 

vychází kniha „Der unbedingte Mensch“, jež je souborem přednášek z Vídeňské univerzity. 

 V roce 1950 se Frankl přičinil o vznik „Rakouské lékařské společnosti pro 

psychoterapii“159 a stal se jejím prvním prezidentem. Z jeho přednášek později vznikla kniha 

nazvaná „Homo patiens. Versuch einer Pathodizee.“ O rok později spatřuje světlo světa 

publikace „Logos und Existenz“.160 

V polovině 60. let se Frankl stal profesorem na Vídeňské univerzitě a na řadě dalších 

univerzit přednášel jako hostující profesor. Roku 1956 vyšla jeho kniha „Teorie a terapie 

neuróz“,161 o tři roky později následovala kniha „Grundriss der Existenzanalyse und 

Logotherapie“ v příručce „Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie“.162 Celá 60. 

léta byla pro Frankla obdobím velkého a častého cestování. Dostal pozvání přednášet např. 

v Anglii, Holandsku nebo Argentině. O rozšíření Franklova díla ve Spojených státech se 

zasloužil americký psycholog Gordon W. Allport.163  

 

                                                
157 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX.             

    s. 47, 49. 
158 „Der unbewusste Gott“ 
159 „Österreichische Ärztgesellschaft für Psychotherapie“ 
160 Zdroj získán ve Viktor Frankl Zentru, Mariannengasse 1, Vídeň. 
161 „Theorie und Therapie der Neurosen“ 
162 Zdroj získán ve Viktor Frankl Zentru, Mariannengasse 1, Vídeň. 
163 Gordon W. Allport, (*11. 11. 1897 v Montezumě – †9. 10. 1967 ve  Spojených státech) – významný  

    americký psycholog, průkopník psychologie osobnosti. 
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2.8 Svět otevřených možností 

 I v dalších letech pozvalo Viktora Frankla k přednáškám více než dvě stě 

mimoevropských univerzit z Ameriky,164 Austrálie, Asie a Afriky. Jen do samotné Ameriky 

podnikl devadesát dva přednáškových cest, na kterých ho vždy, kromě několika prvních, 

doprovázela jeho žena Elly. Čtyři Franklovy cesty vedly kolem světa.165 

 V roce 1961 byl Frankl hostujícím profesorem na Harvardské univerzitě, Cambridge a 

Massachusetts, v roce 1966 na „Southern Methodist University“ v Dallasu a v roce 1972 na 

„Duquesne University“ v Pittsburghu. Na základě svých přednášek z Dallasu vydává Frankl  

knihu „Vůle ke smyslu“.166 Kalifornská „United States International University“ vytvořila 

roku 1970 první profesuru logoterapie v San Diegu v Kalifornii a obsadila ji Franklem. 

Rovněž zde byl založen „Univerzitní institut pro logoterapii“167 – vůbec první svého druhu na 

světě.168 

Zajímavostí je, že od roku 1968 začal Frankl pilotovat letadlo. Pilotní školu 

navštěvoval v Americe, kde v tomto období působil jako profesor v San Diegu.169 Jeho 

pilotním instruktorem byl David Klostermann, se kterým se Frankl velmi spřátelil.170 Kromě 

horolezectví, které také bylo Franklovou velikou vášní, se Frankl dostal do oblak a blíže k 

Bohu i jinou cestou. Jeho žena Elly s ním několikrát letěla a dle jejích slov „to bylo 

překrásné. Člověk se s ním cítil v bezpečí. Viktor byl rychlý a často netrpělivý řidič auta, ale 

bezpečný letec.“171 

Ze San Diega cestovali Franklovi do Kanady, Mexika a dalších míst ve Spojených 

státech, kde měl Frankl domluvené přednášky.172 

                                                
164 Výběr z amerických univerzit, kde Frankl v roce 1957 přednášel: Boston University, Harvard University,  

     Columbia University, New York University, Princeton, Yale University, University of Chicago, Pacific  

     University, University of California, University of Washington a mnoho dalších. Toto obrovské přednáškové  

     turné po Americe bylo zakončeno 18. 10. 1957 – KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 284. 
165 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 95. 
166 „The Will To Meaning“ 
167 „Universitätsinstitut für Logotherapie“ 
168 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 100. 
169 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 98. 
170 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 299. 
171 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 99. 
172 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 298. 
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Co se týká informací z Franklova rodinného života, Haddon Klingberg uvádí, že jejich 

dcera Gabriela měla v roce 1969 svatbu s Franzem Veselym.173 Jednalo se o civilní sňatek na 

stejném úřadě ve Währinger Strasse ve Vídni, kde se před více než dvaceti lety brali Viktor 

s Elly. Církevní ekumenicky pojatý obřad proběhl 12. října 1969 v kostele Christ the King 

v Orindě, v Kalifornii. V následujícím roce se jim narodila dcera Katharina174 (Katja) a za 

čtyři roky nato syn Alexander. Gabriele Vesely i při výchově dětí pokračovala ve 

vysokoškolském studiu, a tak v roce 1973 dokončila svou disertační práci. Závěrečné 

doktorské zkoušky složila až roku 1981, kdy v červenci obdržela doktorský titul z oboru 

psychoterapie.175 

Na počátku 80. let byl Frankl pozván do Říma, aby zde pronesl řeč před členy 

sdružení „Young President's Organization“. Při této příležitosti se jemu a Elly naskytla 

výjimečná možnost setkat se s papežem Pavlem VI.176 při soukromé audienci v jeho residenci 

ve Vatikánu. Papežská audience trvala přibližně dvacet minut. Frankl v Klingbergově knize 

dojatě vzpomíná, že když byli s Elly na odchodu, papež ho ještě náhle oslovil a německy ho 

požádal, ať se za něj modlí. Frankl to považoval za zcela mimořádnou událost, neboť papež, 

nejvyšší představitel katolické církve, žádá psychiatra, rakouského Žida, aby se za něj 

pomodlil.177 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
173 Prof. Dr. Franz J. Vesely (*9. 9. 1943 ve Vídni) – zakládající člen Viktor Frankl Institutu, člen nadace  

     Viktora Frankla, profesor na fyzikální fakultě Vídeňské univerzity. 
174 Franklova vnoučata: Katharina Rebekka Ratheiser (*12. 2. 1970) – víceprezidentka ve Viktor Frankl  

     Institutu; Alexander David Vesely (*20. 5. 1974) – režisér krátkometrážních filmů a dokumentů, o Viktoru  

     Franklovi natočil osobní dokument: Viktor and I. Laguna Niguel, California USA: Noetic Films, 2011.   

     Působí rovněž jako psychoterapeut, přednáší v Mnichově, Spojených státech, Kanadě a Latinské Americe. 
175 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 276-277. 
176 Papež Pavel VI. (*26. 9. 1897 v Sarezzu – †6. 8. 1978 v Castel Gandolfo) – papežský pontifikát:1963 – 1978. 
177 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 295-296. 
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2.9 Na sklonku života 

 Zhruba od roku 1990 byl Frankl téměř slepý – na jedno oko zcela a na druhé částečně. 

O zrak přišel Frankl náhle, bez jakýchkoliv předchozích příznaků, které by ukazovaly na 

zhoršující se stav jeho očí. Elly Franklová si pamatuje přesné datum, kdy k tomu došlo. 

Viktor Frankl přišel o zrak 11. dubna 1990, když se díval na večerní televizní zprávy.178  

Zbytek svého života, téměř osm let, prožil Frankl beze zraku, ale nebyl tím nijak 

zarmoucen. Dle jeho slov „se mu to mohlo stát o 30 let dříve, a tak je velmi vděčný, že se mu 

to stalo až teď.“ Franklovým oslepnutím však přešla jedna veliká povinnost na jeho ženu. 

Frankl byl celý život zvyklý číst nepřeberné množství knih a dokumentů a najednou toho 

nebyl schopen. Jeho žena mu tudíž od této chvíle začala předčítat knihy, jeho poznámky a 

dopisy. Své knihy vždy diktoval, ale pokaždé si je potom sám pročítal. Nyní toho nebyl 

schopen. Byla to zdlouhavá a mnohdy nesmírně vyčerpávající pomoc, kterou ale Elly 

Franklová dělala ráda.179  

 Jak bylo řečeno dříve, se svou ženou Elly žil Frankl až do své smrti ve vídeňském bytě 

v Mariannengasse 1. Elly Franklová tam žije dosud a na této adrese je také možno nalézt 

instituci, po Franklovi nazvanou „Viktor Frankl Zentrum“ (založenou roku 2005). Franklovi 

vlastnili také malý byt na okraji Vídně ve čtvrti Hütteldorf (14. vídeňský obvod), blízko 

Vídeňského lesa, kam si na víkend často jezdívali odpočinout od shonu běžných dní v centru 

Vídně.180 

Jednou z Franklových posledních publikací je kniha „Co v mých knihách není – 

autobiografie“,181 která byla vydána v němčině v roce 1995, poté v angličtině roku 1997. 

Jeho závěrečným dílem z roku 1997 je kniha „Man's Search for Ultimate Meaning“. 

Franklova poslední přednáška se konala 21. října 1996 na Univerzitní klinice ve Vídni, bylo 

mu 91 let.  

Elly Franklová se dnem i nocí láskyplně starala o zdraví svého muže. To se bohužel po 

smrti jeho sestry Stelly v říjnu 1996 velmi zhoršilo. Po telefonátu neteře Liesl Bondyové 

z Austrálie, která mu oznámila úmrtí své matky, jeho sestry Stelly, upadl Frankl do hlubokého 

                                                
178 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 308. 
179 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 54. 
180 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 316. 
181 „Was nicht in meinen Büchern steht“, „Viktor Frankl - Recollections - An Autobiography“ 
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vnitřního zarmoucení.182 Ještě tentýž večer byl Frankl převezen do nemocnice a od té doby již 

nenabyl takového zdravotního stavu, v jakém byl dříve. Přesto tento dlouholetý pár spolu 

ještě stihl oslavit zlatou svatbu.183  

 Franklovy poslední fotografie byly pořízeny v srpnu roku 1997 na zahradní party u 

jeho dcery Gabriele a manžela Franze. Rodina Franklova právě oslavovala sňatek vnučky 

Katji s lékařem Klausem Ratheiserem.184 Z této slavnosti je v jejich rodinném archívu 

dochován i poslední Franklův videozáznam.185 

Viktor Emil Frankl zemřel v úterý 2. září 1997 na srdeční selhání. Po operaci srdce, 

kdy mu měl být voperován tzv. bypass, se již neprobral k vědomí. Přesto, že bylo Franklovi 

92 let, sám se rozhodl, že operaci srdce podstoupí – i s rizikem, že by ji nemusel přežít. Ještě 

před svou operací, kterou přežil, ale již se z ní neprobral, měl Frankl možnost krátce 

pohovořit se svou ženou a poděkovat jí za všechno, co pro něj kdy udělala. Byla to pro ně pro 

oba jedinečná a mimořádná chvíle. „Elly, rád bych Ti ještě jednou poděkoval za vše, co jsi pro 

mě ve svém životě udělala.“186 To byla poslední slova, která Elly Franklová od svého muže 

slyšela.  

Ještě za jeho života město Vídeň Franklovi nabídlo možnost být pohřben 

v nejvýznamnější části Centrálního hřbitova, mezi dalšími slavnými osobnostmi, ale tuto 

nabídku Frankl rezolutně odmítl.187 Franklovy ostatky tak spočívají na klidném místě ve 

staré židovské části Centrálního hřbitova,188 v rodinném hrobě Franklových židovských 

předků.  

Až nastane čas odpočinku i pro Elly Franklovou, z náboženských důvodů nebude moci 

být pohřbena na stejném místě jako Viktor, ale bude uložena na katolickém hřbitově za 

Dunajem, na druhém konci Vídně. Z jejich osobních vzpomínek vyplývá, že ani jednomu 

                                                
182 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 329. 
183 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 54. 
184 Univ. Doz. Dr. med. univ. Klaus Michael Ratheiser (*20. 9. 1957 v St. Veit an der Glan) – lékař, přednášející  

     na univerzitách v Klagenfurtu, ve Vídni a Zurichu, psychoterapeut a spisovatel, v současné době již bývalý  

     manžel Franklovy vnučky. Mají spolu dceru Annu Viktoriu. 
185 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 330. 
186 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 56. 
187 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 333. 
188 Zentralfriedhof: Franklův hrob (č. 27) je možné nalézt na Starém židovském hřbitově, při vstupu bránou  

    č. 11, 20 metrů vlevo a pak 10 metrů doprava, skupina 76b, řada 23; místa spojená s Franklovým životem a  

    dílem blíže ilustruje obrazová příloha této disertační práce. 
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z nich to nevadí. Všechna léta a zážitky, která spolu prožili, jim nikdo vzít nemůže. Frankl 

říkal, že nezáleží na tom, zda budou pohřbeni společně. Důležité je, že prožili společný 

život.189 

 

2.10 Franklův celosvětový odkaz 

 Shrňme nejprve ohodnocení Franklovy práce v očích vědecké veřejnosti. Z univerzit 

po celém světě obdržel Frankl dvacet devět čestných doktorátů (jeden má i z České republiky,  

kde v 60. letech minulého století navštívil Olomouc a Prahu, ve které rovněž roku 1995 

přednášel), ve stejném roce byl jmenován čestným občanem města Vídně a získal nepřeberné 

množství dalších ocenění. Čestným doktorátem byla oceněna také jeho žena, Elly Franklová, 

a to v roce 1993 na univerzitě v Chicagu.190 

Franklovým odkazem se dnes celosvětově zabývá mnoho institucí a organizací. 

Z Rakouska jmenujme např. „Viktor Frankl Institut“,191 který byl založen roku 1992 ve Vídni 

řadou Franklových akademických kolegů, přátel a členů jeho rodiny. S ním úzce spolupracuje 

„Institut für Logotherapie und Existenzanalyse“192 s pobočkami ve Vídni a v německém 

univerzitním městě Tübingen. Ve Vídni dále nalezneme již několikrát zmiňované „Viktor 

Frankl Zentrum“.193 Lze v něm najít materiály a dokumenty, které se přímo týkají Frankla a 

jeho práce, dále výstavu jeho osobních věcí, bohatou knihovnu a přednáškové sály.  

Vídeň je na organizace navazující na Franklovo učení nejbohatší. Jeho žák, Alfried 

Längle,194 zde založil „Internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse“,195 

jež má v Rakousku pobočky také v Grazu, Salzburgu, Gmundenu, dále v Německu 

                                                
189 VESELY, Alexander. Viktor & I. (DVD). Laguna Niguel, California USA: Noetic Films, 2011. 
190 Zdroj získán ve Viktor Frankl Zentru, Mariannengasse 1, Vídeň. 
191 Viktor Frankl Institut: Prinz Eugen-Straße 18/4, 1040 Vídeň; http://logotherapy.univie.ac.at/ 
192 Institut für Logotherapie und Existenzanalyse: Graf-Starhemberg-Gasse 7/30, 1040 Vídeň; Haaggasse 37,  

     720 70 Tübingen; www.logotherapie.net 
193 Viktor Frankl Zentrum: Mariannengasse 1, byt č. 15, 1090 Vídeň; www.franklzentrum.org;, V den 110.  

      výročí od narození V. E. Frankla, 26. 3. 2015, bude na stejné adrese otevřeno také „Viktor Frankl Museum“.  
194 Univ.-Doz. Dr. med Dr. phil. DDR. h.c. Alfried Längle (*27. 3. 1951 v Götzisu) – rakouský psychoterapeut,  

     klinický psycholog a praktický lékař. Psychoterapeutické vzdělání získal u Viktora Frankla a byl i jeho  

     přednáškovým asistentem. Je zakládajícím členem vídeňské GLE (Gesellschaft für Logotherapie und  

     Existenzanalyse) a jeho předsedou. 
195 Internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse: Eduard Sueß-Gasse 10, 1150 Vídeň,  

     www.existenzanalyse.org 
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v Hannoveru, Berlíně a Hamburgu a také ve švýcarském Bernu. Podobné instituce lze nalézt i 

v Argentině, Kanadě, Chile, Itálii, Mexiku, Polsku, Rumunsku, Rusku a na Slovensku.  

V Rakousku se dále logoterapií zabývají i odborníci ve Welsu, kde působí 

„Ausbildungsinstitut für Logotherapie und Existenzanalyse“.196 

Z České republiky, konkrétně z Prahy, Franklův odkaz uchovává Länglova spřízněná 

organizace „Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu“,197 která pořádá pro zájemce 

různé vzdělávací akce, logoterapeutické výcviky a rovněž se věnuje publikační činnosti a 

mezioborovému dialogu. V Brně se nachází „Českomoravská společnost pro logoterapii a 

existenciální analýzu“,198 jež byla založena v roce 1994 a navazuje na druhou linii 

Franklových pokračovatelů – na psycholožku Elisabeth Lukasovou.199 E. Lukasová byla také 

několik let ředitelkou německé logoterapeutické instituce „Süddeutsche Institut für 

Logotherapie und Existenzanalyse“200 se sídlem ve Fürstenfeldbrucku. 

Z dalších druhů společností zmiňme např. severoamerický Texas, kde působí „Viktor 

Frankl Institute of Logotherapy“,201 v jižní Americe má sídlo „Centro Viktor Frankl“202 a 

„Centro de Logoterapia y Análisis Existencial“.203  

Kromě vědeckých institucí a center zabývajících se dílem a odkazem Viktora Frankla 

byla v rakouském Klagenfurtu zřízena i „Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl 

Hochschule“.204 

 

 

                                                
196 Ausbildungsinstitut für Logotherapie und Existenzanalyse: Kaiser-Josef-Platz 52, 4600 Wels; www.abile.org 
197 Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s.: Badeniho 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany; www.slea.cz 
198 Českomoravská společnost pro logoterapii a existenciální analýzu: Arne Nováka 1, 66188 Brno-střed. 
199 Dr. phil. habil. Elisabeth Lukasová (*12. 11. 1942 ve Vídni) – rakouská psychoterapeutka a klinická  

     psycholožka, žákyně Viktora Frankla. V roce 2001 obdržela Cenu Viktora Frankla (Preis des Viktor-Frankl-  

     Fonds der Stadt Wien). 
200 Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse: Hauptstraße 9, 82256 Fürstenfeldbruck;  

     www.logotherapie.de 
201 Viktor Frankl Institute of Logotherapy: Box 15211, Abilene, 79698-5211 Texas, USA;  

     http://www.logotherapyinstitute.org/ 
202 Centro Viktor Frankl: C. de la Paz 2139, Buenos Aires, Argentina; http://www.centroviktorfrankl.com.ar/ 
203 Centro de Logoterapia y Análisis Existencial: Francisco Llambí 1410, esq. Rivera, Montevideo, Uruguay;  

     http://www.logoterapia.com.uy/ 
204 Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule: Hubertusstraße 1, 9020 Klagenfurt;  

     http://www.ph-kaernten.ac.at/ 
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2.11 Přehled vybraných knih Viktora E. Frankla 

Frankl během svého dlouhého života napsal třicet dva knih, které byly přeloženy do 

desítek světových jazyků. Rovněž publikoval stovky článků v mezinárodních odborných 

časopisech. Celkově jeho bibliografie čítá přes šest set čtyřicet písemných prací.205 

V následujícím přehledu bych ráda předložila výběr z jeho nejvýznamnějších knih, 

které byly přeloženy i do češtiny, a stručně pohovořila o jejich obsahu.  

 

2.11.1 „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ 206 

Kniha „Trotzdem Ja zum Leben sagen“, česky „A přesto říci životu ano“, jež vyšla 

nákladem více než 9 milionů výtisků, je souborem dvou Franklových textů. V první části 

nazvané „Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“, česky „Psycholog prožívá 

koncentrační tábor“ Frankl popisuje své zážitky z let, kdy byl zadržován ve čtyřech 

koncentračních táborech. Pobyt vězňů v táboře a jejich proces odlidštění, kterým museli 

projít, rozlišuje na tři fáze – příjezd do tábora, život v lágru a situaci po osvobození z lágru. 

Jak již bylo řečeno dříve, tato část knihy vznikla bezprostředně po Franklově návratu, během 

pouhých devíti dní, v prosinci roku 1945. 

Druhou část knihy tvoří divadelní hra „Synchronization in Birkenwald“, česky 

„Synchronizace v Březince“ z roku 1948. Jedná se o fiktivní dialog tří filozofů, kteří byli 

Franklovu myšlení blízcí – Sókrata, Barucha Spinozy a Immanuela Kanta. V podstatě jde o 

podání Franklova osobního utrpení v lágru formou divadelní hry.207 

 

2.11.2 „Ärztliche Seelsorge“208 

V této práci již mnohokrát zmiňovanou knihu „Lékařská péče o duši“ je možno 

nazvat jako Franklovo duchovní dítě. Byl to právě její rukopis všitý do podšívky kabátu, který 

byl Franklovi zabaven při selekci na nádraží v Osvětimi. Přesto v sobě Frankl nalezl dostatek 

duševní síly k tomu, aby se mu na útržky papírů v lágru podařilo celý rukopis těsnopisně 
                                                
205 FRANKL, E., BATTHYANY, A., CZERNIN, M., PEZOLD, J., VESELY, A. Viktor Frankl, Wien IX. s. 53. 
206 FRANKL, Viktor E. ...Trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager.  

     München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1995, 200 s. 
207 FRANKL, Viktor E. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. přel. Josef Hermach.  

     3. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 7. 
208 FRANKL, Viktor E. Ärztliche Seelsorge: Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse. 4. vyd.  

     Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1987, 345 s. 
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zrekonstruovat. Po návratu domů Frankl knihu přepracoval a v roce 1946 ji vydal jako svoji 

habilitační práci. 

Na začátku knihy stojí věnování „Mrtvé Tilly“, určené jeho první ženě, která se 

návratu z koncentračního tábora nedočkala. Struktura „Lékařské péče o duši“ je rozdělena do 

tří hlavních celků. V českém překladu209 takto: 1. Od psychoterapie k logoterapii, 2. Od 

psychoanalýzy k existenciální analýze, a 3. Od světské zpovědi k lékařské péči o duši. Frankl 

zde velmi konkrétně popisuje a systematicky představuje hlavní principy logoterapie a 

existenciální analýzy. Pro lepší pochopení uvádí řadu příkladů ze své lékařské praxe. 

 

2.11.3 „Der unbewusste Gott: Psychotherapie und Religion“210 

 Kniha „Neuvědomovaný Bůh“ vyšla v českém překladu pod názvem „Psychoterapie a 

náboženství: Hledání nejvyššího smyslu“.211 Kniha vychází z přednášky, kterou Frankl 

pronesl před úzkou skupinkou posluchačů v době krátce po druhé světové válce. V prvním 

vydání vyšla kniha roku 1948.212 

 Frankl se ve dvanácti kapitolách snaží oslovit jak psychoterapeuty, tak i kněze, neboť 

vidí souvislost mezi psychickými potížemi lidí a jejich duchovním životem. Autor poskytuje 

mnoho cenných podnětů každému, kdo se zajímá o práci psychoterapeuta. Vladimír Smékal, 

tvůrce průvodního slova k českému vydání této knihy, poukazuje na to, že „pro teology je 

dílo podnětné psychologicky podloženým pohledem na Boha jako na nepodmíněný základ či 

hlubinu osoby.“213 

 

 

 

 

                                                
209 FRANKL, Viktor E. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. přel. Vladimír    

     Jochmann. Brno: Cesta, 2006. 240 s. 
210 FRANKL, Viktor E. Der unbewusste Gott: Psychotherapie und Religion. 3. vyd. München: Kösel, 1974,  

     115 s., v anglickém znění vyšlo pod názvem „The unconscious God: Psychotherapy and Theology“. 
211 FRANKL, Viktor E. Psychoterapie a náboženství: Hledání nejvyššího smyslu. přel. Ladislav Koubek a Jiří  

     Vander. Brno: Cesta, 2007. 87 s. 
212 FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství. s. 8. 
213 FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství. s. 80. 
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2.11.4 „Theorie und Therapie der Neurosen“214 

 „Teorie a terapie neuróz“215 byla poprvé vydána v roce 1956. Dle překladatele Karla 

Balcara je tato kniha základním dílem, jímž Frankl začleňuje logoterapii do bezprostředního 

rámce lékařské teorie a praxe.216 Jde o souborné vydání Franklových klinicky zaměřených 

univerzitních přednášek nazvaných „Neurosenlehre und Psychotherapie“, které vedl 

v posledních semestrech na Univerzitě ve Vídni, doplněných o několik dalších přednášek 

z jiných univerzit (v Buenos Aires, Londýně, New Yorku a v holandském Nijmegen).217 

Jedná se v podstatě o vysokoškolské skriptum, ve kterém Frankl v první kapitole 

z lékařského hlediska dopodrobna rozebírá nauku o neurózách, jež dělí na endogenní 

psychózy, psychosomatická onemocnění, somatogenní neurózy, dále na reaktivní, iatrogenní, 

psychogenní, noogenní a kolektivní neurózy. V druhé části knihy vysvětluje Frankl své dvě 

základní logoterapeutické techniky – metody paradoxní intence a dereflexe, a názorně 

aplikuje jejich provedení na konkrétních příkladech. 

 

2.11.5 „Psychotherapie für den Laien“218 

 První vydání knihy „Psychoterapie pro laiky“219 vyšlo v roce 1971. Tato kniha je 

souhrnem rozhlasových přednášek z let 1951 – 1955, kdy byl Frankl pozván vědeckým 

oddělením vysílače Rot-Weiss-Rot, aby každý měsíc v rámci cyklu „Psychoterapie před 

mikrofonem“ přednášel na jedno psychoterapeutické téma.220 

 Každá jednotlivá přednáška tvoří uzavřený celek. Z témat, na která Frankl v rozhlase 

hovořil, zmiňme např. „Duševní hygienu stárnutí, Hypnózu, Narkoanalýzu a psychochirurgii, 

Strach člověka ze sebe, Spiritismus“ a mnohé další zajímavé náměty. 

 

                                                
214 FRANKL, Viktor E. Theorie und Therapie der Neurosen: Einführung in Logotherapie und Existenzanalyse.  

     2. vyd. München: Ernst Reinhardt Verlag, 1967. 204 s. 
215 FRANKL, Viktor E. Teorie a terapie neuróz. přel. Karel Balcar. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 1999, 172 s. 
216 FRANKL, V. E. Teorie a terapie neuróz. s. 150. 
217 FRANKL, V. E. Theorie und Therapie der Neurosen. Vorwort von V. Frankl.  
218 FRANKL, Viktor E. Psychotherapie für den Laien: Rundfunkvorträge über Seelenheilkunde. 5. vyd. Freiburg  

     im Breisgau: Verlag Herder, 1975, 185 s. 
219 FRANKL, Viktor E. Psychoterapie pro laiky. přel. Vladimír Smékal. Brno: Cesta, 1998. 158 s. 
220 FRANKL, V. E. Psychoterapie pro laiky. s. 9. 
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2.11.6 „Der Wille zum Sinn“221 

 Kniha „Vůle ke smyslu“222 vychází v roce 1972 a je souborným vydáním Franklových 

přednášek z let 1946 – 1971, které Frankl vedl na americké univerzitě v Dallasu. Rovněž je 

v ní možné nalézt starší Franklovy přednášky, které byly pro veliký zájem rychle rozebrány. 

Jedná se zejména o tyto přednášky: „Existenciální analýza a problémy doby“ z roku 1946, 

„Duševně nemocný člověk před otázkou po smyslu života“, „Deset tezí o sobě“ a „O 

psychoterapii“. Opět je zde každá přednáška samostatným uzavřeným celkem.223

 Frankl v předmluvě k této knize píše, že „jednotlivé přednášky jsou variacemi na 

jedno téma a toto téma zní: Člověk je bytost hledající smysl, a poskytnout člověku pomoc 

v jeho hledání smyslu je jeden z úkolů psychoterapie – je to právě úkol logoterapie.“224 

 

2.11.7 „Was nicht in meinen Büchern steht“225 

 Tato kniha z roku 1995 byla vydána při příležitosti Franklových 90. narozenin. Jedná 

se o jedinou autobiografii vytvořenou Franklem. V České republice kniha vyšla pod názvem 

„Co v mých knihách není“.226 Jde o Franklovo osobní vyznání, ve kterém líčí svůj 

pozoruhodný a nelehký životní příběh.  

Toto autobiografické dílo ve formě vzpomínek ze svého života napsal Frankl již 

několik let předtím, ale nejprve ho nechtěl zveřejnit. Nakonec názor změnil a „Co v mých 

knihách není“ vyšla jako jeho jednatřicátá kniha. Vzhledem k tomu, že Frankl byl v této době 

již téměř slepý, tak rukopis na stroji přepsala jeho žena Elly.227 

 

 

                                                
221 FRANKL, Viktor E. Der Wille zum Sinn: ausgewählte Vorträge über Logotherapie; mit einem Beitrag von  

     Elisabeth S. Lukas. 2. vyd. Bern: Huber, 1972, 294 s. 
222 FRANKL, Viktor E. Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii. S příspěvkem LUKASOVÉ, Elisabeth  

     S. přel. Vladimír Jochmann. Brno: Cesta, 2006, 214 s. 
223 FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. s. 5. 
224 FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. s. 5. 
225 FRANKL, Viktor E. Was nicht in meinen Büchern steht. Lebenserinnerungen. 2. vyd. München: Quintessenz,  

     1995, 114 s. 
226 FRANKL, Viktor E. Co v mých knihách není: autobiografie. přel. Lea a Josef Švancarovi. Brno: Cesta, 1997.  

    117 s., v anglickém překladu vyšlo pod názvem „Recollections: An Autobiography“. Tato kniha byla znovu 

     v češtině vydána v červnu 2013. 
227 FRANKL, V. E. Co v mých knihách není: autobiografie. s. 9. 
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3. SMYSL ŽIVOTA A DALŠÍ POJETÍ SMYSLU 
 

Jedním z hlavních Franklových celoživotních přínosů bylo vytvoření nové 

psychologické nauky nazvané logoterapie (existenciální analýza), a proto se ve třetí kapitole 

budeme této disciplíně zevrubněji věnovat. Představíme si blíže její vznik, obsah, cíle a také 

dvě Franklovy stěžejní metody, se kterými logoterapeuté ve své praxi pracují – „paradoxní 

intenci“ a „dereflexi“.  

Kromě otázky po smyslu života, jako hlavního předmětu logoterapie, se dále zaměřím 

i na příbuzné otázky jako je např. smysl smrti, lásky, práce anebo utrpení. 

 

3.1 Logoterapie a hledání smyslu života 

Domnívám se, že se lidé již od dávných dob se zájmem zaobírali myšlenkou na to, 

jaký má jejich život smysl. Kladli si otázky po důvodu své existence, svého bytí zde na zemi, 

své činnosti, chování apod. Jaký smysl toto vše má, když je každý člověk smrtelný a vše, co 

teď trvá, jednou pomine?  

V protikladu k výše řečenému píše Hans Küng228 v knize „V co věřím“, že otázky po 

smyslu života nejsou relevantní pro lid hebrejské bible, pro lid Nového zákona a pro lid 

středověký, neboť pro tyto lidi byl smyslem života pouze Bůh a dodržování jeho příkazů. Na 

nic víc se ptát nepotřebovali. Otázka smyslu individuálního života je dle Künga problém 

typicky novověký.  Je třeba ji ale pojímat v souvislosti se smyslem společnosti, přírody a 

celého lidstva. Küng dále poukazuje na to, že otázka po smyslu života před námi může 

vyvstat kdykoliv, a proto je lepší postavit se k ní čelem dříve, než se díky ní ocitneme 

v hluboké krizi. 229   

Viktor Frankl se otázkami spojenými se smyslem života od mládí zabýval hlouběji. Za 

tímto účelem vyvinul vlastní teorii, kterou nazval „logoterapie“ nebo také „existenciální 

analýza.“ Frankl zdůrazňuje, že výrazem existenciální analýza nelze mínit analýzu existence, 

nýbrž „analýzu se zřetelem k existenci“. Existence sama zůstává neanalyzovatelným, 

nereprodukovatelným prafenoménem.230 

                                                
228 Hans Küng (*19. 3. 1928 v Sursee) – švýcarský teolog, katolický kněz a spisovatel. 
229 KÜNG, Hans. V co věřím. přel. Karla Korteová. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2012. s. 77-78, 80. 
230 FRANKL, V. E. Der unbewusste Gott: Psychotherapie und Religion. s. 23. 
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Při formulování svých myšlenek čerpal Frankl zejména z díla svých vídeňských 

předchůdců – z psychoanalýzy Sigmunda Freuda a z Adlerovy individuální psychologie. 

Vedle „vůle k slasti“ a „vůle k moci“ přiřadil Frankl „vůli ke smyslu“. K Franklovu myšlení 

přispěl rovněž Søren Kierkegaard,231 neboť existenciální psychologie byla silně ovlivněna 

evropskou filozofií.232 

Podívejme se nyní blíže na samotný název Franklovy teorie z lingvistického hlediska.  

Označení „logoterapie“ vychází z řeckých slov Logos a Therapeyó. Jedním z významů slova 

Logos může být „smysl.“ Dále je výraz Logos možné vykládat jako „slovo, soubor, řeč, 

důvod, rozum a racionální kosmický řád“. Martin Heidegger233 uvádí, že se pojem Logos 

překládá, kromě výše zmíněných výrazů, také jako „soud, definice, důvod a poměr.“ Jedná se 

o ústřední pojem řecké filosofie. Veliký význam ve svém učení na něj kladli např. 

Hérakleitos, Platón, Aristotelés, Dionýsios z Alexandrie a další.234 U církevních otců prvních 

tří století se rozvinula bohatá teologie Logu, která se ale dostala pod platónskými vlivy do 

nebezpečí subordinacionismu235 a skrze stoicismus do nebezpečí modalismu.236 

Pojem Therapeyó souvisí s Ježíšovou schopností léčit a uzdravovat tělesné neduhy a 

také vyhánět zlé duchy. V podstatě se jednalo o zápas Boží síly se satanskými silami, nad 

kterými Kristus nevítězí pomocí rozličných prostředků, jež užívali tehdejší exorcisté, ale 

vítězí nad nimi silou svého slova (Logu).237 

Takto jsme tedy zpět u pojmu Logos. Nepoužíval se pouze ve filosofii, ale také v 

teologii hrál a stále hraje velice důležitou roli. Zde má Logos zpravidla význam „Božího 

                                                
231 Søren Kierkegaard (* 5. 5. 1813 v Kodani – †11. 11. 1855 v Kodani) – dánský filosof a teolog. 
232 TASCHER, Karel. Biblická východiska pastorace. In Vztah teologie a psychologie v pastoračním  

    poradenství. 1. vyd. Praha: pro SET/ETS připravil Návrat domů, Evangelikální fórum. 2004. s. 11. 
233 Martin Heidegger (*26. 9. 1889 v Meßkirchu – †26. 5. 1976 ve Freiburgu) – německý fenomenologický  

    filosof. Viktor Frankl se s M. Heideggerem a jeho ženou znal i osobně. 
234 FLOSS, Karel, HORYNA, Břetislav. Logos. In BLECHA, Ivan, et al. Filosofický slovník. 2. rozš. vyd.   

    Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 246-247. 
235 Subordinacionismus – učení z 2. – 3. stol., podle nějž v rámci nejsvětější Trojice existuje hierarchie ve  

    smyslu podřízenosti mezi osobami Otce, Syna a Ducha svatého. Syn a Duch svatý jsou podle tohoto  

    teologického názoru podřízeni Otci, nemají plnost jeho božské podstaty. 
236 Modalismus – názor, který označuje slovem „Bůh“ pouze osobu Otce; Logos. In RAHNER, Karl,  

     VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. 2. rev. vyd., ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2009. s. 200. 
237 KITTEL, Gerhard. Teologický slovník k Novej zmluve. III. svazek. přel. Ján Grešo. Bratislava:   

     Tranoscius Lipt. Mikuláš v Cirkevnom nakl., 1987. s. 29. 
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slova“, „Božího sdělení“, resp. „zjevení“. Bývá jím také personifikovaně označován Ježíš 

Kristus.238  

Bohumír Janát ve svém článku „Viktor Emil Frankl a příběh 20. století“ říká, že: 

 

 „Samotné Franklovo velkorysé pojetí kategorie smyslu (Logu) svými kořeny odkazuje 

k Platónově ideji Dobra, k starozákonnímu étosu osobní odpovědi na transcendentní výzvu a k 

chápání Logu v Novém Zákoně.“239 

 

Jiřina Ondrušová k tomu výstižně uvádí, že „pro logoterapii a existenciální analýzu je 

příznačné těsné sepětí lékařského myšlení a psychologické teorie s filosofií a teologií.“240  

 

Podle Frankla se cíle psychoterapie a náboženství v určitém ohledu liší. Cílem 

psychoterapie je duševní uzdravení, zatímco cílem náboženství je spása duše. Přesto, že se 

náboženství ve svém druhotném záměru může snažit pečovat o uzdravení a prevenci nemocí, 

ve svých důsledcích působí také psychohygienicky a psychoterapeuticky.241 

 

Alfried Längle o Franklově logoterapii ve vztahu k teologii píše: „Franklova 

existenciální analýza a logoterapie se pokouší ukázat ty možnosti, které mají všichni lidé bez 

ohledu na to, zda věří či nikoliv. Jako psychoterapeutický směr nemůže argumentovat 

teologicky. Nikdy ovšem nezpochybňuje hodnotu či postoj věřícího – v tomto ohledu zůstává 

otevřená všemu a vše připouští. Nevstupuje sice na rovinu víry, ale také k ní neuzavírá 

přístup.“242 

 

Logoterapie, často nazývaná jako „třetí vídeňská škola psychoterapie“, zdůrazňuje 

význam a „duchovní jádro“ v lidském životě.243 Soustřeďuje se na smysl lidské existence a na 

                                                
238 FLOSS, K., HORYNA, B. Logos. In BLECHA, I., et al. Filosofický slovník. s. 246-247. 
239 JANÁT, Bohumír. Viktor Emil Frankl a příběh 20. století. Zamyšlení nad knihou V. E. Frankla Člověk hledá  

    smysl. Úvod do logoterapie. In Československá psychologie. 1995, roč. 39, č. 3, s. 264. 
240 ONDRUŠOVÁ, Jiřina. Stáří a smysl života. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. s. 57. 
241 FRANKL, V. E. Der unbewusste Gott: Psychotherapie und Religion. s. 73. 
242 LÄNGLE, Alfried. Smysluplně žít: Aplikovaná existenciální analýza. přel. Karel Balcar. Brno: Cesta, 2002,  

    s. 34-35. 
243 TASCHER, Karel. Biblická východiska pastorace. In Vztah teologie a psychologie v pastoračním  
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jeho lidské hledání. Logos ale není něco, co se z existence vynořuje, ale spíše to, s čím je 

existence konfrontována.244 Frankl říká, že úsilí nalézt smysl vlastního života je prvořadou 

motivační silou v člověku. Člověk je podle něj na smysl orientovaná bytost, která je schopna 

nést zodpovědnost vzhledem k sobě a k svému okolí.245 Podobně promýšlí tuto otázku řada 

myslitelů, např. Maurice Blondel zastává názor, že touha po smyslu, po transcendenci, je 

motivační silou veškerého našeho jednání.246 Lze též říci, že smysl života je potřeba, která 

člověka rozvíjí, vede ho k růstu a překračuje ho.247 

Položme si nyní otázku, kdy zejména napadá člověka existenciální otázka po smyslu 

života? Často bývá zdůrazňováno, že to je v okamžiku, kdy je nějakým způsobem 

konfrontován se smrtí a konečností života. Ať už se jedná o smrt někoho blízkého, nebo o 

vlastní vidinu smrti v případě nějaké těžké choroby či jenom třeba v důsledku stáří. Pak se 

člověk často ptá, k čemu to vše vede a proč? V souvislosti se smrtí a nemocí může člověk 

upadnout do hluboké osobní krize – do krize víry či do krize životní.248 

Miloš Raban,249 který se ve své knize „Duchovní smysl člověka dnes“ Franklem do 

hloubky zabývá, dochází k podobným závěrům. Otázka po konečném cíli bytí člověka se 

podle něj může objevit, když jsme konfrontováni se svými hranicemi, například skrze ztrátu 

milovaného člověka či domova, smrt nebo válku. Často jsou to právě tyto extrémní mezní 

zkušenosti, které se mohou stát motivem hledání smyslu.250 Hans Küng se domnívá, že otázku 

po smyslu života je radno položit si dříve, než člověk utrpí výše zmiňované existenciální 

otřesy. Člověk by si podle něj měl otázku po smyslu života položit před tím, než pocítí „ztrátu 

smyslu“, která pak následně může vést k agresi nebo různým chorobám.251 
                                                                                                                                                   
    poradenství. s. 11. 
244 FRANKL, Viktor E. Člověk hledá smysl: Úvod do logoterapie. přel. Zdeněk Trtík. 1. vyd. Praha:  

     Psychoanalytické nakladatelství, 1994. s. 66. 
245 FRANKL, Viktor E. Man's Search For Meaning: The Classic Tribute to Hope from the Holocaust. Rev. and  

     updated ed. London: Rider, 2004. s. 104. 
246 BLONDEL, Maurice. Filosofie akce: esej kritiky života a vědy praxe. přel. Karel Říha a Tereza Heiderová.  

     1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008. 
247 HALAMA, Peter. Zmysel života z pohl'adu psychológie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. s. 27. 
248 KÜNG, H. V co věřím. s. 81. 
249 Doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D. (*20. 6. 1948 v Kryštofově Údolí – †7. 1. 2011 v Liberci) –  

     římskokatolický kněz, teolog a filosof. 
250 RABAN, Miloš. Duchovní smysl člověka dnes: Od objektivního k existenciálnímu a věčnému. 1. vyd. Praha:  

    Vyšehrad, 2008, s. 172. 
251 KÜNG, H. V co věřím. s. 83. 
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Další kategorií lidí, kterých se hluboce dotýkají otázky smyslu života je dospívající 

mládež a také lidé v tzv. krizi středního věku. I oni se zamýšlejí nad tím, z čeho vše vzniklo, 

proč to vzniklo a kdy, popř. jak to zanikne, k čemu je jejich život dobrý, zda má jejich snažení 

vůbec nějaký smysl apod. Samostatnou kapitolou by mohla být i otázka smyslu života u 

starých lidí.252 

Frankl o existenciálních otázkách začal přemýšlet velice brzy. Již v době svého 

dospívání se myšlenkami týkajícími se smyslu zabýval a této tématice se pak věnoval po celý 

svůj život. Jak ale sám uvádí, strach ze smrti ho nikdy netížil. Tížila ho pouze otázka, zda 

pomíjivost života nezničí jeho smysl. Frankl dochází k závěru, že teprve smrt činí život 

člověka smysluplným. Jelikož z minulosti se nemůže nic nenávratně ztratit, ale vše zůstává 

trvale uchováno.253 

 

3.2 Logoterapie a existenciální analýza 

 Již několikrát zde byla zmíněna Franklova disciplína – logoterapie, kterou v roce 1926 

poprvé představil před širokou veřejností a od roku 1933 ji označoval názvem „existenciální 

analýza.“254 Výraz „existenciální“ vychází ze slova „existovat“, které Frankl chápal spíše jako 

„ek-sistovat“, čili vyjít ze sebe a setkat se se sebou samým. Existenciální analýzu ale nelze 

považovat za analýzu existence, ale spíše za explikaci existence. Jiřina Kubíková, bývalá 

profesorka na Husově bohoslovecké fakultě uvádí, že logoterapie a existenciální analýza se 

obracejí především na duchovní osobnost člověka. Pomocí této terapeutické metody lze léčit 

lehké i středně těžké neurózy a psychózy. 255 

Nyní si povězme, jakým způsobem a za pomocí jakých metod pomáhal Frankl svým 

pacientům nacházet smysl jejich života. Jedná se o jeho dvě stěžejní metody – „paradoxní 

intenci“ a „dereflexi“. Tyto techniky Frankl využíval zejména při léčení úzkostných, 

obsedantních a sexuálních neuróz.256 

 

 

                                                
252 Podrobněji viz ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. 
253 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 9. 
254 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 44. 
255 KUBÍKOVÁ, Jiřina. Logoterapie. In Theolog. revue Církve československé husitské. 1976, IX., č. 4, s. 115. 
256 KUBÍKOVÁ, J. Logoterapie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 116. 
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3.2.1 Paradoxní intence 

 Paradoxní intence je speciální logoterapeutická technika, při které je pacient vyzván, 

aby si přál právě to, čeho se nejvíce bojí a z čeho má svoji fobii. Frankl tyto obavy nazýval 

anticipačními úzkostmi, jež vyvstávají v úzkostná očekávání (Erwartungsangst). Pro ně je 

typické, že přivodí právě to, čeho se pacient bojí.257 Paradoxní intence působí přesně naopak. 

Člověk musí svým neurotickým symptomům vzdorovat svou duchovní silou. Je třeba, aby se 

pacient za pomoci humoru naučil sebedistancovat a nemoc ironizoval.258 

Uveďme si praktický příklad z Franklovy praxe: „Má-li někdo strach, že se při vstupu 

do místnosti s mnoha lidmi začervená, skutečně se začervená.“259 Technika paradoxní intence 

se v tomto případě využije tak, že si pacient před svým výstupem před publikum bude 

usilovně přát, aby se začervenal. Bude si živě představovat, jak bude červený jako rak, kolik 

mu naskáče rudých fleků apod. Tímto způsobem bude jeho strachu vzat vítr z plachet a 

pacient se bude smát, při představě sebe, jak stojí před lidmi zcela rudý. Paradoxní intence 

působí tak, že se z fobie učiní něco, co si člověk přeje a nakonec to ještě zesměšní. Pacient se 

v tuto chvíli stává schopným distancovat se od své neurózy. „Tato procedura záleží ve zvratu 

pacientova postoje, v nahrazení jeho strachu paradoxním přáním.“260 Na fobické pacienty má 

tedy překvapivě příznivý účinek, když se jim podaří paradoxně si přát to, čeho se bojí. 

„Pacient se má naučit hledět strachu do tváře, a dokonce se mu do tváře vysmát. Nic 

neumožní pacientovi distancovat se od sebe samého tolik jako humor.“261 

Lze ji velice dobře využít při léčení vtíravých, nutkavých a fobických stavů, 

k odstranění agorafobie (strachu z otevřených prostor), při nadměrném pocení, koktání, při 

sexuální frigiditě nebo např. k léčbě nespavosti. Z vlastní zkušenosti při problémech se 

spánkem mohu potvrdit, že mi metoda paradoxní intence pomohla. Ve chvílích, kdy jsem 

nemohla usnout, jsem použila Franklovu techniku a představovala jsem si, jak celou noc 

probdím. Dala jsem si dokonce předsevzetí, že vydržím nespat déle, než o předešlé noci. 

Touhu po spánku jsem nahradila jeho vědomým se zřeknutím. Následkem bylo, že jsem do 

několika minut usnula. Běžnou reakcí člověka by bylo, myslet usilovně nato, jak chce usnout. 

Tím by si ale nepomohl. 
                                                
257 FRANKL, V. E. Man's Search For Meaning. s. 125. 
258 KUBÍKOVÁ, J. Logoterapie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 117. 
259 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 79. 
260 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 80. 
261 FRANKL, V. E. Teorie a terapie neuróz. s. 115-116. 
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 „Strach z nespavosti má za následek nadměrnou snahu (hypertenci) usnout, která ale 

činí pacienta neschopným toho dosáhnout. Hypertence neusnout, vznikající z anticipační 

úzkosti pacienta, že neusne, musí být nahrazena paradoxní intencí neusnout, po níž se brzy 

dostaví spánek.“262  

Frankl zdůrazňuje, že paradoxní intence je účinná bez ohledu na příčinnou základnu 

toho či onoho případu.263 Jedná se o krátkodobou terapii, která je ale ve většině případů 

úspěšná dlouhodobě, mnohdy i celoživotně.264 Přesto je většina pacientů zpočátku vůči této 

metodě značně skeptická a často nevěří v její úspěch.265 

V knize „Teorie a terapie neuróz“ Frankl uvádí statistický výsledek, který udává, že 

při průměrném počtu osmi sezení a použití techniky paradoxní intence se stav 75,7% pacientů 

zlepšil, či se pacienti zcela vyléčili. Počet potřebných sezení je ale závislý na tom, jak dlouho 

už je člověk nemocen.266 

 

3.2.2 Dereflexe 

 Dereflexe je léčebná metoda, která se snaží odvést člověka od přílišného 

sebepozorování. Využitelná může být při neurotických poruchách polykání, mluvení, psaní, 

myšlení, spánku, sexuální potence apod. Ve všech těchto případech pacient svou poruchu 

sleduje a neustále na ni myslí. Jedná se o tzv. nutkavé pozorování (Beobachtungszwang).267   

V metodě dereflexe jde tedy o odvedení pozornosti pacienta od příznaků, na něž byl 

intenzivně soustředěn. V podstatě jde o ignorování sama sebe. Je důležité, aby člověk na sebe 

dovedl tzv. zapomenout.268 Úkolem terapeutů je pomoci pacientům obrátit pohled upřený na 

sebe mimo jejich osobu.269 

Frankl říká, že „sebepozorování ruší výkon těch činností, které za normálních 

okolností probíhají nevědomky a samovolně.“270 Nutkavé pozorování je tedy třeba léčit 

                                                
262 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 81. 
263 FRANKL, V. E. Man's Search for Meaning. s. 130. 
264 FRANKL, V. E. Theorie und Therapie der Neurosen. s. 86. 
265 Theorie und Therapie der Neurosen. s. 86. 
266 FRANKL, V. E. Theorie und Therapie der Neurosen. s. 85. 
267 KUBÍKOVÁ, J. Logoterapie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 117. 
268 FRANKL, V. E. Theorie und Therapie der Neurosen. s. 94. 
269 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. přel. Ivo Müller. 1. vyd. Praha: Portál, 2006, s. 477. 
270 FRANKL, V. E. Teorie a terapie neuróz. s. 125. 
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technikou dereflexe. Dlouhé pátrání uvnitř po příčinách úzkosti pacienta problém obvykle jen 

komplikuje a člověk, který je nadměrně zaměřený na sebe se stává ještě více sebestředným.271 

„Zatímco paradoxní intence umožňuje pacientovi neurózu ironizovat, dereflexe 

umožňuje její příznaky ignorovat.“272 Abychom ale dokázali ignorovat, co nás tíží a trápí, je 

nutné začít se v životě zabývat něčím jiným, osvojit si zvídavost a zájem o druhé. Člověk se 

musí odvrátit od zdroje své neurózy a zaměřit se na konkrétní smysl své osobní existence a 

prakticky ho rozpoznat.273  

 

„Čím více dovede nemocný stavět do popředí svého vědomí věc, která dokáže učinit 

jeho život smysluplný a zasluhující si, aby jej žil, tím více ustupuje jeho vlastní osoba i svízele 

v jeho prožívání do pozadí. Je tedy často mnohem důležitější pokusit se odpoutat svou 

pozornost od příznaku, než pátrat po komplexech a konfliktech a tím se pokoušet příznak 

odstraňovat.“274 

 

Pomocí paradoxní intence a dereflexe je možné vyléčit velké množství chorob, ale 

nelze díky nim zpracovat ty neurózy, které vznikají v dimenzi ducha. Frankl je nazývá 

noogenními neurózami. Ty se vyskytují u lidí, kteří mají nějaký duchovní nebo mravní 

problém. Zpravidla se může jednat o existenciální krizi, frustraci a ztrátu smyslu života.275 

Nyní se budeme věnovat smysluplným životním hodnotám, jež napomáhají k vyřešení těchto 

obtížných životních situací, které mohou v průběhu života potkat každého z nás.  

 

3.3 Hodnoty dávající životu smysl 

Roku 1929 Frankl koncipoval tři hodnotové skupiny, které dávají životu člověka 

smysl. O těchto skupinách pak velmi často píše ve svých knihách. Jedná se o tyto hodnoty:  

1. čin, který si člověk vytyčí; 

2. dílo, které vytvoří; 

3. zážitek, setkání a láska či utrpení.276 
                                                
271 YALOM, I. D. Existenciální psychoterapie. s. 478. 
272 FRANKL, V. E. Teorie a terapie neuróz. s. 125. 
273 FRANKL, V. E. Theorie und Therapie der Neurosen. s. 94. 
274 FRANKL, V. E. Teorie a terapie neuróz. s. 126. 
275 KUBÍKOVÁ, J. Logoterapie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 117. 
276 FRANKL, V. E. Was nicht in meinen Büchern steht. s. 44. 
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Frankl všechny tyto tři hodnoty sám prožil a jeho praktické zkušenosti z 

koncentračních táborů (Terezín, Osvětim, Kaufering III., Türkheim), ačkoliv byly děsivé a 

naprosto nelidské, ho v jeho akademickém bádání značně posunuly dopředu a jistě i tyto 

otřesné zážitky přispěly k věrohodnosti Franklových myšlenek, které publikoval ve velkém 

množství svých knih, přednášek a článků.  

Smysl, tak jak ho chápe Frankl, svou podstatou překračuje každý účel i rovinu všech 

účelů dohromady.277 Smysl života ale není něco, co k pasivnímu člověku samovolně přijde. 

Smysl života je třeba neustále hledat. Z toho vyplývá, že smysl života nemůže být dán, nýbrž 

musí být opakovaně nalézán. Smysl života se totiž podle životních období člověka může 

měnit.278 Rovněž ani výchova nemůže dát nikomu smysl. Pouze může v mladém člověku 

nastartovat proces hledání smyslu.279 K tomu, abychom si kladli otázku po smyslu života nás 

nikdo a nic nemůže přinutit. K rozhodnutí hledat svůj životní smysl musí každý člověk dospět 

sám.280 

Smysl nemůže být ani vypracován či předepsán. Co se dá vytvořit, to je buď 

subjektivní smysl, pouhý pocit smyslu, nebo – nesmysl. V hledání smyslu vede člověka jeho 

svědomí. Jedná se o schopnost vystopovat smysl, který je jedinečně a neopakovatelně skrytý 

v každé události.281 Frankl definuje svědomí jako orgán smyslu, nikoli smyslový orgán, ale 

jako orgán, který člověku pomáhá poznat jedinečný smysl dané situace. Svědomí si přitom 

musí počínat intuitivně.282 Nositelem objektivně existujícího smyslu je Logos, který člověk v 

životě buď najde, nebo se s ním mine, nebo jej ztratí, a pak hledá pseudosmysly.283 

Z výzkumu, který provedl Thomas D. Yarnell, vyplývá, že člověk může nalézt v 

životě smysl nezávisle na takových věcech, jako jsou věk, IQ a stupeň vzdělání.284 Dalo by se 

doplnit, že nalezení smyslu života nezávisí na tom, zda je člověk věřící či ateista. Pro každého 

člověka se totiž život stává smysluplným jinými věcmi, zážitky či hodnotami. Každý člověk 

je individuum a co pro jednoho může být smysluplné, nemusí pro druhého znamenat zcela 
                                                
277 JANÁT, B. Viktor Emil Frankl a příběh 20. století. In Československá psychologie. s. 261. 
278 KÜNG, H. V co věřím. s. 85. 
279 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Gottsuche und Sinnfrage: ein Gespräch. s. 74. 
280 KÜNG, H. V co věřím. s. 82. 
281 FRANKL, V. E. Psychotherapie für den Laien. s. 182-183. 
282 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Gottsuche und Sinnfrage: ein Gespräch. s. 57. 
283 SMÉKAL, Vladimír, Franklovo poselství světu. In FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 5. 
284 YARNELL, Thomas Donald. Purpose in Life Test: Further Correlates. In Journal of Individual Psychology. 

    roč. 27, č. 1 (1972). s. 76. 
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nic. Zážitky, hodnoty a postoje se od člověka k člověku liší, ale nalézt smysl života je v moci 

každého, pakliže sám jen trochu chce. Smysl je něco konkrétního, protože každá osoba a 

každá situace je konkrétní. Smysl, tak jak ho chápe logoterapie, není univerzální, ale jedná se 

o unikátní smysl.285 

Hledání smyslu života je hlavní odpovědností každého člověka. Smysl nelze do 

situace uměle vložit. Smysl je již přítomen v každé situaci, s níž se jednotlivec setkává, a je 

třeba jej v této situaci objevit. Životní smysl není abstraktní, nýbrž tak konkrétní a jedinečný 

jako sama situace.286 Hledání smyslu je proces, který má dva znaky: musí probíhat neustále a 

nikdo v něm nemůže člověka zastoupit. Smysl se rovněž nedá vymyslet. Přemýšlení může být 

dokonce překážkou na cestě ke smyslu. Co je smyslem, to nás plně uchopí, to vycítíme dřív, 

než si to pomalu uvědomíme. Smysl může být pro člověka také jakýmsi orientačním 

vodítkem, které mu může ukázat směr k naplněnému a zdařilému životu. Každý smysluplný 

život spočívá na zcela určitém zásadním postoji. Je to postoj otevřený otázkám. Být znamená 

být tázán. Žít znamená odpovídat, odpovídat na otázky přítomné chvíle.287 Smysl však není 

pro člověka v životě jen jeden jediný a neměnný. Smysl života se postupem času a dle situací 

mění. Člověk musí být připraven pružně zareagovat na tuto změnu a vyrovnat se s ní. Nelpět 

na jedné zkušenosti, ale být ochoten udělat změnu.  

 

Franklův žák Alfried Längle ve své knize „Smysluplně žít“ obdobně uvádí, že „smysl 

je životní směr pro určité časové období. Při jeho sledování na sebe člověk bere cestu za tím, 

pro co „stojí za to žít“. Smysl se tak mění zároveň s každou změnou situace, od jednoho 

okamžiku k druhému už jím může být něco jiného. Smysluplný život vyžaduje pružnost ve 

vnímání hodnot.“288 

 

Vraťme se nyní ke druhé ze tří kategorií hodnotových postojů (životních cest), které 

dávají životu člověka smysl. Jako druhou možnost Frankl uvádí vytvoření nějakého díla. 

Jakým způsobem může dát dílo konečnému životu člověka smysl? Zajímavou paralelu je 

                                                
285 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Gottsuche und Sinnfrage: ein Gespräch. s. 61, 64. 
286 FRANKL, Viktor E. The Unheard Cry for Meaning: Psychotherapy and Humanism. New York: Simon &  

    Schuster, 1978. 
287 LÄNGLE, A. Smysluplně žít. s. 9, 48, 51. 
288 LÄNGLE, A. Smysluplně žít. s. 44-45. 
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možno vidět už v babylonském Eposu o Gilgamešovi289 z 2. tisíciletí před Kristem, ze kterého 

je patrné, že člověka vždy nesmírně trápila otázka konečnosti života a smrtelnosti. Gilgameš 

také zatoužil po tajemství věčného života, avšak ani po nesmírném úsilí, které vyvinul, 

nesmrtelnost nezískal. V čem ale bude „žít dál“, je jeho dílo. Gilgameš došel uvědomění, že 

hradby města Uruku, které vytvořil, přežijí jeho samého a budou stát i po jeho smrti. Toto 

zjištění konečně naplnilo jeho život a udělalo ho smysluplným. Stejně tak i lidé dnes 

docházejí k podobným závěrům a snaží se po sobě zanechat něco, co by odkazovalo na jejich 

existenci. 

 

3.3.1 Smysl smrti 

Otázka po smyslu života bezprostředně souvisí s otázkou smrti. Lidé si otázku po 

smyslu života uvědomují právě v souvislosti se setkáním se smrtí, když se ocitnou v nějaké 

krizi či v ohrožení života. Otázka smrti je skryta latentně v pozadí každého člověka. Ten si ji 

však neuvědomuje, neboť prosté denní starosti překryjí její vážnost. Vzhledem k tomu, že je 

tato důležitá součást našich životů často zatlačena do pozadí našeho myšlení a je v podstatě 

vytěsněna, stává se, že se nám její naléhavost skrytě vrací v různých neurózách. Frankl tyto 

neurózy nazývá jako noogenní. Jsou to neurózy vznikající z duchovních zdrojů.290 

 

„Noogenní neurózy nemají původ v psyché, kterou poznáváme psychologicky, nýbrž v 

noos (mysl, duch), jejž poznáváme noologicky jakožto hlubší dimenzi lidské existence. (...) 

Noogenní neurózy pramení v konfliktech mezi rozmanitými hodnotami, tedy v konfliktech 

morálních, řečeno obecněji v duchovních problémech.“291 

 

Člověk cítí, že mu v životě něco chybí, ale sám nedokáže určit, co to je. Podle Frankla 

je tím, co člověku chybí, právě smysl života. 

 Vraťme se však k problematice smrti. Co smrt doopravdy je? Smrt je završením 

našeho lidského působení na zemi. Dá se ale jednoznačně říci, že je to také konec? Konec 

jedné etapy našeho pobývání na zemi možná, ale za úplný konec všeho by nebylo správné 

                                                
289 Epos o Gilgamešovi. 1. vyd., 16 s. obr. příl. Živá díla minulosti; sv. 20. Praha: SNKLHU, 1958. 209 s. 
290 TAVEL, Peter. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla: Potřeba smyslu života. Přínos Viktora E.  

     Frankla k otázce smyslu života. Praha/Kroměříž: Triton. 2007. s. 148. 
291 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 67-68. 
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smrt označit. Jaký by totiž pak měl náš život smysl, kdyby smrtí vše skončilo? Poodkryjme si 

několik pohledů známých filosofů na smrt a chápání jejího smyslu.  

Filosof Arthur Schopenhauer292 ve své úvaze o smrti poukazuje na to, že není třeba se 

smrti bát. Neboť stav nebytí jsme všichni zakusili již před svým narozením. A pokud by to 

skutečně byla taková hrůza, které se lidé obávají, když pomyslí na smrt, museli bychom si ji 

také pamatovat. Schopenhauer dále poukazuje na to, že nebytí po smrti není jiné než před 

narozením, a proto se také člověk smrti nemusí bát. Tento stav nebytí, podle něj, již každý 

z nás zažil.293 

 

„Truchlit nad časem, kdy nebudeme, je stejně nesmyslné jako nad časem, kdy jsme 

ještě nebyli; neboť jest lhostejno, zda čas, jejž naše bytí pociťuje, se má k tomu času, jejž naše 

bytí nepociťuje, jako přítomnost nebo minulost.“294 

 

Nejenže se tedy smrti nemusíme bát, ale vědomí smrti je pro náš život více než 

důležité. Smrt je totiž naprosto nepostradatelná pro uvědomění si smyslu našeho života. Tato 

určitá hranice a nejistota je zároveň motivační silou našich činů a našeho jednání. Pro 

logoterapii je otázka smrti nesmírně relevantní. Frankl se domníval, že konečnost našeho 

života je právě tím, co dává celému našemu životu smysl: 

 

„Konečnost, pomíjejícnost je tedy nejen podstatný znak lidského života, nýbrž je také 

konstitutivní pro jeho smysl. Smysl lidské existence se zakládá na jejím ireversibilním 

charakteru.“295 

 

Kdyby byli lidé nesmrtelní, tak vše, co je třeba učinit, by bylo přesouváno na jindy a 

nakonec by k splnění povinností, hodnot, smyslu a naplnění našich životů nikdy nedošlo. 

Určitá vize hranice a limitů nám umožňuje naplno prožít náš čas nyní a nepromrhat ho 

                                                
292 Arthur Schopenhauer (*22. 2. 1788 v Gdaňsku – †21. 9. 1860 ve Frankfurtu nad Mohanem) – významný  

     německý filosof tzv. filosofie pesimismu. 
293 SCHOPENHAUER, Arthur. O smrti. přel. Miloš Hlávka. Pandora. sv. 26. Praha: Adolf Synek, 1931. s. 17. 
294 SCHOPENHAUER, A. O smrti. s. 21. 
295 FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. 81. 
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v osidlech nekonečné budoucnosti a nicnedělání. Každý den by měl být posuzován jako ten 

poslední. Neboť nikdo z nás skutečně neví, kdy se naplní jeho čas. 296  

Život člověka není správné hodnotit podle jeho délky, ale podle jeho kvality. 

Příkladem může být dlouhý film nebo mnoha set stránková kniha. Pokud tato díla nemají 

kvalitní obsah, nemohou být považována za smysluplná. Taková může být naopak 

desetistránková novela, nebo krátkometrážní film. Pokud mají skutečně co říci, mělo jejich 

stvoření smysl. A podobné je to i s lidským životem.  

 

„Fragmentární charakter“ života nijak neškodí smyslu života. Nikdy nemůžeme dělat 

závěry z délky lidského života na jeho smysluplnost. (...) 

Buď má život smysl; pak si jej podrží také nezávisle na tom, zda je dlouhý, nebo 

krátký; nebo život nemá smysl, a pak jej nebude mít ani tehdy, kdyby trval ještě jednou tak 

dlouho.“297 

Zde je na místě uvést Franklův známý logoterapeutický „kategorický imperativ“:  

„Jednej tak, jako bys žil podruhé a jako bys byl poprvé udělal všechno tak špatně, jak 

jen jsi schopen to udělat.“298 

 

Většina lidí se snaží dosáhnout v životě co nejlepších výsledků, dobrého vzdělání, 

kvalitních rodinných vztahů apod. Chtějí, aby zde po nich zůstalo jen to nejlepší. Nerada bych 

paušalizovala, hovořím zde pochopitelně o psychicky zdravých jedincích s rozvinutou 

sociální inteligencí. Samozřejmě, že se v naší společnosti najdou i lidé, kteří mají svůj 

hodnotový žebříček postavený odlišně a záleží jim na jiných věcech, nebo také naopak na 

ničem a je jim jedno, co s nimi a jejich dílem bude po jejich smrti. Je třeba si ale uvědomit, že 

jsme odpovědní za své činy. Frankl ve své knize „Vůle k smyslu“ uvádí, že máme 

odpovědnost vzhledem k minulosti. „Neboť to, co pominulo, nelze už nikdy sprovodit ze 

světa.“299 

Věřící lidé se velmi zajímají o to, co bude s jejich duší, která v dříve neurčený čas 

opustí jejich tělesnou schránku. Smrt je rovněž velikou teologickou a filosofickou otázkou. 
                                                
296 TWEEDIE, Donald F. Logotherapy and the Christian Faith: An Evaluation of Frankl's Existential Approach  

    to Psychotherapy. Michigan: Baker Book House, 1961. s. 134. 
297 FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši.  s. 82, 83. 
298 FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. s. 74. 
299 FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. s. 74. 
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Antický filosof Epikúros300 přišel s hraniční myšlenkou, jež je z určitého úhlu podobná 

myšlence Schopenhauerově, že smrt se nás vlastně vůbec netýká, neboť „pokud jsme tu my, 

tak tu není smrt. A když smrt přijde, tak už tu nejsme my.“ 

Donald Tweedie rozumí pojmu smrti jako opuštění pomíjivosti času. Smrt tak 

paradoxně přináší nesmrtelnost.301 Nesmrtelnost pro duši, dílo a vše, co zde na zemi po 

dotyčném zůstalo. Smrt je tu proto, abychom náš život mohli prožít smysluplně. 

 

3.3.2 Smysl lásky 

 Podkapitolu o smyslu lásky začněme citací z 13. kapitoly 1. listu apoštola Pavla do 

Korintu. Tato biblická pasáž je často nazývána jako „óda na lásku“ nebo také „velepíseň 

lásky“. Její obsah byl nesmírně inspirující pro řadu básníků a spisovatelů a i v dnešní době je 

pro nás sdělení v ní obsažené aktuální. 

 

 „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom 

dunící kov a zvučící zvon.  

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, 

kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.  

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku 

bych neměl, nic mi to neprospěje.  

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska 

nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze 

špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má 

naději, láska vytrvá.  

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude 

překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde 

plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, 

smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co 

je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní 

poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.  

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.“ (1. Kor 13,1 – 13) 

                                                
300 Epikúros (*341 př. n. l . – †270 př. n. l.) – řecký filosof, atomista a etik. 
301 TWEEDIE, D. F. Logotherapy and the Christian Faith. s. 136. 
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Z výše citovaných biblických veršů zřetelně vyplývá, že dalším ze způsobů, ne-li 

dokonce hlavním, jakým lze nalézt v životě smysl, je láska. Dle Frankla je láska to poslední a 

nejvyšší, k čemu se lidské srdce může povznést.302 Zkušenost lásky je z pohledu logoterapie 

jednou z nejvýznamnějších existenciálních událostí.303 Milovat někoho, sdílet s ním vše 

krásné, ale i to špatné, zcela se mu oddat, splynout duševně v jednu osobu – to vše se pro 

mnoho lidí může stát tím nejvyšším smyslem. Nemusí jít samozřejmě jen o lásku typu éros. 

Jedná se také o lásku mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, širším okruhem rodiny či mezi 

přáteli. Někteří lidé zasvětili svůj život např. lásce ke zvířatům a jiní třeba lásce k Bohu. 

Zmínit můžeme i lásku k domovu, národu, vlasti a také lásku k pravdě anebo ke svobodě. 

Tomáš Pala ve své knize „Dopis mladému sboru“, jež je výkladem 1. listu 

Korintským, vysvětluje, že láska nejsou jen krásná slova, polibky, objímání a další fyzické 

projevy vůči druhým. Ty jsou spíše takovým zpestřením, jakousi „třešničkou na dortu“. Láska 

tkví v něčem jiném. Je v postojích, které vůči druhým zaujímáme.304 

Hans Küng vidí v lásce a ve vztahu k druhým lidem možnost, jak nalézt svůj smysl 

života. Ten lze dle něj najít pouze pod podmínkou, že se otevřeme druhým lidem, tj. 

milovanému člověku, rodině, spolupracovníkům a přátelům a přesáhneme sami sebe.305 

Zajímavý pohled na lásku podal i Petr Pokorný ve svém knižně vydaném rozhlasovém 

rozhovoru „O lásce“, kde ji definoval jako životní otevřenost. Láska je podle něj přijetí toho 

druhého s vědomím, že i my sami jsme odkázáni na základní životní oporu. Kromě lásky 

v manželství, jež Pokorný chápe jako základní prostor lásky, klade důraz na přátelství, 

kolegialitu, solidaritu, soucit a upozorňuje i na další rozměr lásky, jímž je láska ke svobodě, 

k pravdě a k hodnotám.306 

Lásku lze považovat za to nejvyšší a nejkrásnější, co člověka může potkat. Když lidé 

milují, veškeré životní starosti či útrapy se najednou zdají být řešitelné. Život těchto lidí je 

naplněn smyslem – smyslem milované osoby, která při člověku stojí a pomůže mu tyto 
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nesnáze překonat. Frankl věřil, že pravá láska je věčná. Nezáleží ani na věku, fyzické 

vzdálenosti či dokonce smrti milovaného. Lásku je přesto možné pociťovat.307  

Jde zde spíše o duševní podporu, o pocit bezpečí a souznění (nikoliv jen o materiální 

pomoc), o to, že ten druhý chápe, co máme v srdci a ví přesně, kdy podat pomocnou ruku, a to 

i tehdy, když o pomoc nepožádáme. Ten druhý to vycítí. To je láska, přátelství a cit mezi 

lidmi, pro který stojí za to udělat „vše“. To je pravý smysl života. Miloš Raban říká, že 

„teprve láska je schopna vidět osobu správně, v její jedinečnosti, jako absolutní individuum. 

(...) Starý zákon stejnou měrou oceňuje akt lásky a akt poznání, které označuje stejným 

hebrejským slovem.“308 Např.: „I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila 

Kaina.“ (Gn 4,1) 

 

Podobně o poznání podstaty druhého člověka skrze lásku často píše i Frankl: 

„Láska je jediný způsob, jak uchopit jinou lidskou bytost v nejvnitřnějším jádru její 

osobnosti. Nikdo si nemůže plně uvědomit vlastní podstatu jiného člověka, dokud ho 

nemiluje.“309  

„Láska je prožíváním druhého člověka v celé jeho jedinečnosti a jednorázovosti.“310 

„Milovat znamená přiblížit se této osobě, setkat se s ní. Láska není pudovým vztahem k 

anonymnímu partnerovi, kterého lze nahradit kýmkoliv se stejnými vlastnostmi. (...) Láska je 

nepřenosná. Milovat někoho znamená oslovovat ho Ty! Znamená to říci druhému „ano“, tedy 

nejen ho pochopit i s jeho hodnotami, v jeho jedinečnosti a osobitosti, ale také jeho hodnoty 

přijmout. (...) Znamená to vidět nejen to, čím skutečně je, ale také všechno to, čím by se stát 

mohl nebo měl. (...) Je to právě skutečná láska, co nám dovoluje spatřit člověka reálně, 

opravdová láska nás činí jasnozřivějšími, dává nám schopnost předvídat.“311 

„V lásce je milovaný člověk pojímán v podstatě jako bytost, která je svou existencí zde 

(Da-sein) jednorázová a svým způsobem existence (So-sein) jedinečná; je pojímán jako Ty a 

jako takový přijímán do jiného Já. Jako lidská postava je pro toho, kdo jej miluje, 
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nezastupitelný a nenahraditelný, aniž k tomu nebo pro to něco učinil. (...) Láska není žádná 

zásluha, nýbrž milost. Láska není však jen milost, ale také kouzlo.“312 

„Jak je známo, tak láska nedělá člověka slepým, nýbrž vidoucím – vnímavým pro 

hodnoty.“313 

 

Jak bylo zjištěno v mnoha průzkumech mezi přeživšími z koncentračních táborů, 

většina vězňů přetrpěla tamní nelidské podmínky hlavně díky tomu, že je doma čekal někdo 

blízký, nějaká milovaná osoba, za kterou se chtěli vrátit. Tato touha a láska se stala jejich 

smyslem a oni se „povznesli“ nad hlad, zimu, kruté týraní a osamělost. Ve své mysli se upnuli 

ke svému milovanému člověku a přežili.  

Vraťme se na závěr k biblickému pochopení lásky a k tomu, jak ji chápal Ježíš. Kristus 

lásku vnímal jako láskyplnou oddanost, která je vždy připravena pomáhat. Toto pochopení 

také Kristus dokazoval celým svým životem – tím, jak jednal s druhými lidmi, jak učil, jakým 

způsobem se choval a uzdravoval nemocné. V Ježíši je spojena láska k Bohu a láska k lidem 

v nedílnou jednotu. 314  

Zřetelně to vidíme i v dvojpřikázání lásky, ve kterém Ježíš přikazuje milovat Boha a 

zároveň milovat druhé lidi. Takto chápaná láska nezná podle Ježíše hranice. Její pochopení je 

dokonce vztaženo i na milování nepřátel. Dle něj jsou všichni našimi bližními.315 

 

„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a 

z celé své síly! Miluj svého bližního jako sám sebe! Většího přikázání nad tato dvě není.“ (Mk 

12,30 – 31) 

„Ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.“ (Ř 13,8) 

 

3.3.3 Smysl práce 

Na pojem práce lze nahlížet z různých úhlů pohledu. Teologický slovník Karla 

Rahnera podává poněkud složitou definici práce jako „všechna tělesně-energetická, jakož i 

duchovně-ideová jednání a obstarávání člověka, sloužící k instrumentálně-předmětnému 
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zajištění jeho fyzické existence a její reprodukce.“316 Zjednodušeně řečeno lze práci chápat 

jako činnost člověka vedoucí k zajištění jeho obživy a jeho další smysluplné existenci v tomto 

světě. Pro lidi, kteří musí těžce pracovat, aby se uživili, je tato práce jejich bezprostředním 

smyslem života. Jedná se o krátkodobý smysl života spočívající v obstarávání potravy, 

oblečení a bydlení. Žádný další smysl už tito lidé nevidí a také ani jeho ztrátou netrpí. Pro ně 

je těžká lopotná práce jejich hlavním životním smyslem.317 Práce je rovněž jedním z 

komunikačních prostředků člověka s bližními. 

Podívejme se, jak na pojem práce pohlíží Bible. Ve Starém zákoně je možné dohledat 

práci v přibližně dvou desítkách různých výrazů. Jednak šlo o běžnou činnost související 

s obživou lidí, o práci tvořivou, užitečnou, ale i marnou a otrockou. V neposlední řadě též o 

práci kultickou. O práci se pochopitelně hovoří i v Novém zákoně, např. v souvislosti se 

zaměstnáním Ježíšových učedníků.318 Bible práci kvalifikovala jako základní povinnost 

každého jednotlivce vůči společnosti. Na druhé straně je ale třeba brát v potaz fakt, že člověku 

hrozí nebezpečí, že bude svou prací stravován a odcizí se jak sobě, tak Bohu.319 

Práci v biblickém pojetí nelze chápat jako kletbu uvalenou na člověka po spáchání 

prvotního hříchu v ráji. Práce, jak na ni pohlížejí křesťané, je úkolem člověka od stvoření. Je 

možné rovněž říci, že práci lze z křesťanského hlediska považovat za součást pravé 

bohoslužby. V tomto smyslu je pravou bohoslužbou celý všední život křesťana společně 

s jeho prací. Pravá bohoslužba je dokazována celým lidským životem.320 

Filosofické idealistické koncepty spatřují v práci činnost lidského ducha směrem 

k poznání, zatímco materialisté v ní vidí souznění projevů a vlastností hmoty v lidském 

duchu.321 

K pochopení výrazu práce a také smyslu práce z psychologického hlediska použijme 

Franklovu definici: 
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„Práce může být zvláště polem, na němž stojí jedinečnost individua ve vztahu 

k pospolitosti, a tak nabývá smyslu a hodnoty. Tento smysl a tato hodnota lpí však na výkonu 

vůbec (jako na výkonu pro pospolitost), nikoli však na konkrétním povolání jako takovém.“322 

 

Obecně se dá říci, že pokud mají lidé práci, pociťují tím pádem také určité naplnění 

smyslu jejich života. Práce nám dává nadějný výhled k věčnosti. Smysl práce tkví tedy 

většinou v naplnění jemu nadřazenému smyslu – smyslu života. Nezáleží však na tom, 

v jakém povolání člověk působí, ale spíše na způsobu, jak působí. Žádné povolání není 

jinému nadřazené. Každé povolání se může nezávisle na dané pozici stát opravdovým 

posláním a dát člověku pocit uspokojení.323 Pokud člověk necítí naplnění v povolání, které 

provozuje a domnívá se, že změnou zaměstnání se jeho problémy vyřeší, tak se často mýlí. 

Frankl v této souvislosti říká: 

 

 „Jde buď o nepochopení smyslu práce nebo o sebeklam. Povolání o sobě nedělá 

člověka ještě nenahraditelným. Dává k tomu jen příležitost. (...) Nenahraditelnost a 

nezastupitelnost, jedinečnost a jednorázovost spočívá vždy v člověku, v tom, kdo koná, v tom, 

jak koná, a ne v tom, co koná.“324 

 

Každý člověk jistě sám zažil momenty, kdy o svoji práci přišel a poté se mu nedaří 

nalézt práci novou. Lidé bez zaměstnání se často dostávají do nesnadného psychického 

rozpoložení. Mezi jejich nejmarkantnější pocity lze zařadit beznaděj, nenaplněnost, 

neužitečnost a zoufalství z nemožnosti definovat dobu, kdy bude dosaženo vytouženého cíle, 

čili doby, kdy dotyčný nalezne práci. Frankl se rovněž lidmi bez zaměstnání zabýval a 

zkoumal tzv. neurózy v nezaměstnanosti. Jejich hlavním symptomem není deprese, ale 

apatie.325 Čím déle trvá stav nezaměstnanosti, tím více ztrácí člověk chuť a vůli hledat nové 

zaměstnání, a tím se nevědomky dostává do „začarovaného kruhu“. 

Na druhé straně, někteří lidé, ačkoliv jsou bez práce, neupadají do depresivních ani 

apatických stavů. Často jsou totiž činní jinak, např. v dobrovolnických či neziskových 
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organizacích, popř. se věnují studiu, chodí na přednášky, čtou a celkově svůj volný čas 

smysluplně využívají. Tito lidé jsou schopni dát svému životu obsahovou náplň.326 Práce, 

ačkoliv je neplacená, může lidem přinést radost a uspokojení a i ve vysokém věku udržuje lidi 

čilé a bez toho, že by cítili únavu životem. Tato neplacená činnost, ať už na poli sociálním, 

charitativním nebo politickém, je mnohdy smysluplnější než jiná činnost výdělečná.327 

Domnívám se však, že v dnešní době tato obsahová náplň a neplacená činnost stačí 

jenom tomu, kdo nemusí mít zaměstnání proto, aby uživil sebe či rodinu. Pokud má člověk 

finanční rezervu, ze které je po určité období schopen žít, může v mezidobí, než si najde jiné 

zaměstnání, provozovat výše uvedené činnosti. Ale pokud má být život člověka na určité 

sociální úrovni, a tudíž závisí na tom, zda má či nemá zaměstnání, zda má či nemá peníze, je 

pro něj skutečně citelnou ránou, když zaměstnání ztratí a nové se mu nedaří nalézt. Pak se o 

slovo může přihlásit neuróza z nezaměstnanosti. A stává se tak především u lidí, kteří se 

domnívají, že zaměstnání je jediným smyslem jejich života. 

Je ovšem potřeba podotknout, že každá věková i sociální skupina lidí vnímá stav bez 

zaměstnání odlišně a nelze ji tedy zjednodušeně shrnout do nějakého univerzálního tvrzení. 

„Mít co na práci“ je jednou z možností, jak učinit život člověka smysluplným. A stejně tak lze 

smysl života člověku vzít, když nebude mít kde a jak pracovat. Frankl podotýká, že 

neurotické stavy, kdy člověk ztrácí smysl života, přepadají i lidi, kteří přecházejí do důchodu.  

U nich se dokonce projevuje psychofyzický úpadek ve formě rychle postupujících projevů 

stáří. Bývá tomu nejčastěji u těch, kteří jsou k odchodu na odpočinek nějakým způsobem 

donuceni.328 

Závěrem si uveďme možnou psychoterapeutickou pomoc, jež Frankl ve své knize 

„Lékařská péče o duši“ popisuje: 

 

„Je vhodné nezaměstnanému ukázat cestu k jeho vnitřní svobodě i proti jeho 

sociálnímu osudu a přivést jej k onomu vědomí odpovědnosti, z něhož bude s to dát i svému 

těžkému životu ještě obsah a vybojovat pro něj smysl.“329 
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 Důležité je uvědomit si, že schopnost a možnost práce není všechno. Člověk může žít 

naplněný život a přitom nemít práci. Stejně tak může být člověk nešťastný a prázdný, ačkoliv 

pravidelně každý den dochází do zaměstnání. Každý jedinec je individuum, a tím pádem pro 

každého platí něco jiného. Úlohou psychoterapeuta, ale i duchovního je pomoci nalézt 

ztracenému a oslepenému člověku cestu a umožnit mu, aby uviděl smysl ve své jedinečné a 

konkrétní životní situaci, ve které se právě nachází. 

 

3.3.4 Smysl utrpení 

Smysl života v nás vyvolává otázky po smyslu smrti. Lidské utrpení nás vede 

k ohroženosti lidské existence, neboli ke smrti, a to nás vrhá zpět k otázce po smyslu života. 

V této souvislosti je jedním z Franklových ústředních témat v jeho knihách a přednáškách 

téma utrpení člověka. Pojem utrpení označuje způsob, jak se svět projevuje v lidském duchu, 

který se spontánně světu vždy a nezbytně vystavuje.330 

 Smysl života lze nalézt mnoha způsoby, ale ne vždy je nezbytně nutné, aby 

prostředkem k jeho nalezení bylo něco šťastného či pozitivního. Kromě činu, díla, práce, 

lásky etc. je možné spatřit smysl našeho bytí v prožitém utrpení. Frankl říká:  

 

„Lidské utrpení je podobné plynnému skupenství. Jako určité množství plynu vyplní 

pokaždé rovnoměrně a zcela jakýkoli prázdný prostor, tak i utrpení, ať je velké nebo malé, 

naplní pokaždé celou duši člověka, jeho vědomí. Z toho je zřejmé, že „velikost“ lidského 

utrpení je veličina veskrze relativní. Dále z toho plyne, že i věc zcela nepatrná může zplodit 

největší radost.“331 

„To, před čím má utrpení chránit, je apatie, umrtvující duševní strnulost. Dokud 

trpíme, zůstáváme duševně naživu. V utrpení dokonce zrajeme, v utrpení rosteme – činí nás 

bohatšími a mocnějšími.“332 

 

Z výše citovaného vyplývá, že utrpení vyplňuje prázdnotu duše a tím ve větší či menší 

míře rovněž zaplňuje „černou díru“, která se v naší duši utváří. Musí jít ovšem o utrpení, které 
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je nevyhnutelné. Různé vědomé masochistické praktiky a způsobování bolesti nelze do 

smysluplného utrpení zahrnout. 

 

„Ve způsobu, jakým člověk přijímá neodvratitelný úděl a bere na sebe utrpení jako 

„svůj kříž“, se i v nejtěžších situacích a do poslední minuty života otevírá plnost možností, 

utvářet svůj život podle toho, zda zůstává odvážný, statečný, nesobecký a lidský, či zda 

v krajně vyhroceném zápase o sebezáchovu na své lidství zapomíná a zcela se stává stádním 

zvířetem. (...) Jen málo vězňů bylo schopno se v táboře přiznat ke své úplné vnitřní svobodě a 

povznést se k uskutečnění hodnot, jež umožňuje utrpení.“333 

 

Věřící i nevěřící lidé si pokládají otázky, z jakého důvodu trpí, proč právě oni, proč 

teď a tímto způsobem.334 Člověk má ale vždy právo volby a může se rozhodnout. Když 

k němu utrpení přijde, je jen na něm, jak své utrpení bude snášet a jak se k němu postaví. 

Lidský postoj k utrpení je tím klíčovým, na čem v takové situaci opravdu záleží. Smysl 

utrpení spočívá tedy v tom, „jak“ člověk trpí, ne v tom, „že“ trpí.  

Frankl svým táborovým kamarádům jednou večer vyprávěl, že „lidský život má smysl 

vždy a za všech okolností, tento nekonečný smysl lidského bytí zahrnuje i utrpení a umírání, 

bídu a smrt.“335 Logoterapie se snaží pomoci pacientovi získat schopnost trpět, vyhrát v sobě 

vnitřní boj a nalézt v utrpení smysl, např. ve formě oběti. Tato schopnost zvládat utrpení je 

vlastním smyslem utrpení a jeho uskutečnění se bez utrpení neobejde. Přijmout a zvládat 

utrpení je více, než je odstranit.336 

Zdeněk Trtík337, jehož přínosem a odkazem se budeme zabývat v poslední kapitole 

práce, ve své přednášce pro Lékařskou společnost J. E. Purkyně z roku 1968 vyzdvihuje 

Franklovo zjištění, že i v neuzdravitelném utrpení může člověk nalézt pomoc, otevře-li se mu 

vyšší smysl a hodnota tohoto jeho utrpení.338  

                                                
333 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 48. 
334 KÜNG, H. V co věřím. s. 179. 
335 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 57. 
336 RABAN, M. Duchovní smysl člověka dnes. s. 218. 
337 Prof. ThDr. Zdeněk Trtík (*14. 8. 1914 v Kyjově – †24. 6. 1983 v Praze) – český teolog, duchovní Církve  

     československé husitské, filozof, překladatel z němčiny a angličtiny, editor, profesor a děkan Husovy  

     československé bohoslovecké fakulty v Praze. 
338 TRTÍK, Zdeněk. Teologicko antropologické předpoklady psychiatrie. In Theologická revue Československé  
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Více bude téma utrpení rozebráno v další kapitole, konkrétně se budeme zabývat 

utrpením Ježíše Krista. 

 

3.4 Co je smyslem života lidí dnes? 

Položme si nyní ale jinou otázku – touží člověk z 21. století po stejném naplnění 

života, po stejných hodnotách jako lidé dříve? Člověk po naplnění smyslu života zajisté touží, 

ale svou špatně zacílenou snahou ho zároveň ztrácí. Viktor Frankl píše: 

 

„Žijeme ve věku pocitu bezsmyslnosti. Proto si musíme dát záležet na výchově. Nejen 

zprostředkovávat vědomosti, nýbrž také zušlechťovat svědomí tak, aby člověk dovedl 

naslouchat, aby vyslyšel požadavek, který je obsažen v každé jednotlivé situaci. V období, ve 

kterém desatero přikázání ztratilo pro mnohé svou platnost, musí být člověk připraven vnímat 

deset tisíc přikázání, jež jsou obsažena v desetitisících situací, s kterými je v životě 

konfrontován. Jen tak mu bude jeho život opět připadat smysluplný (a smysluplný znamená 

plný úkolů).“339 

 

Domnívám se, že dnešními prioritami, které dávají lidskému životu smysl, jsou 

zejména peníze, majetek, moc, sláva, kariéra apod. Dřívější hodnoty jako např. založení 

rodiny, láska, pomoc někomu druhému, duchovnost, bohužel poněkud ustoupily do pozadí. 

Změna hodnot a priorit je dána hektičností doby, zrychlením životního tempa, chaosem. Lidé 

doslova baží po hmotných statcích, mnohdy je i získají, ale ve velké většině pořád nejsou 

šťastni a spokojeni. Stále jim něco chybí.  

Frankl v této souvislosti hovoří o tzv. existenčním vakuu, které hodnotí jako obecně 

rozšířený jev 20. století.340 Ovšem i v současném 21. století se jedná o aktuální téma. Je to 

stav, kdy člověku chybí jakákoliv vůle uchopovat smysl života a realizovat ho.341 Lidé 

přestávají vědět, co chtějí, po čem touží. Drží se zejména toho, co po nich chtějí ostatní a 

často upadají do konformismu.342 Tito lidé ztrácí vůli ke smyslu, přestávají toužit po nějaké 
                                                                                                                                                   
    církve. roč. II - 1969 (Nábož. revue CČS, roč. 40), Praha: 1969, s. 21. 
339 FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství. s. 59. 
340 FRANKL, V. E. Man's Search for Meaning. s. 111. 
341 TRTÍK, Zdeněk. Teologicko antropologické předpoklady psychiatrie. In Theologická revue Československé  

     církve. s. 21. 
342 FRANKL, V. E. Man's Search for Meaning. s. 111. 
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lidské hodnotě, často svůj stav kompenzují vůlí k penězům, k moci či zvýšenou vůlí k libosti 

(rozmáhá se jejich sexuální libido). Hans Küng tuto celosvětovou situaci nazývá „krizí 

smyslu“ a podotýká, že hédonismus, zaměřený jenom na slasti a radovánky, člověku trvalé 

štěstí přinést nemůže.343 

V dřívějších dobách náboženská výchova držela člověka v určitých mezích. Člověk 

byl odpovědný nejen sám sobě, ale zejména Bohu, který byl jeho hlavní autoritou. Tyto meze 

a hranice se ale začaly vytrácet a lidem zůstaly pouze peníze, které ale lidské nitro nemohou 

uspokojit a zaplnit.  

Ve svých knihách Frankl často hovoří o pocitu ztráty smyslu u dnešních lidí. Tento 

stav, kdy člověk jakoby ztratí středobod svého života, nazývá, jak již bylo řečeno, 

existenciálním vakuem.344 Typickým příznakem existenciálního vakua je stav nudy. Lidé se 

často neumí sami zabavit. Přesto, že se např. po náročném pracovním týdnu nesmírně těší na 

vytoužené dva dny volna o víkendu. Jakmile ale tyto dny nastanou, tak najednou neví, co si s 

nimi počít a často se začnou nudit. Frankl tento jev označuje jako tzv. „nedělní neurózu“. 

Jedná se o druh deprese postihující lidi, kteří si uvědomují nedostatek obsahu svého života ve 

chvíli, kdy ustane shon rušného týdne a jejich vnitřní prázdnota vystoupí na povrch.345  

 

„Nedělní neurózou nazýváme sklon k melancholické náladě, která se projevuje u 

mnohých lidí právě o víkendu, tedy právě tehdy, když člověk není podroben provoznímu tlaku 

všedního dne a může si konečně vydechnout.“346 

 

Pak se někteří lidé (zpravidla mladí) uchylují např. k vandalismu a ničí a rozbíjejí 

autobusové zastávky, odpadkové koše, dopravní značky či všelijakou jinou trestnou a škodící 

činností zkracují své okamžiky volna. Proč to dělají? Protože se nudí a jelikož nevědí, co si se 

svými životy počít, tak nejsou schopni nalézt jinou činnost, která by je zabavila. Těmito 

vandalskými činy vytváří něco, co pro ně najednou smysl dává. Právě nedostatek 

smysluplnosti činností, které jsou součástí naší existence, vede zejména mladé lidi 

k vnitřnímu neuspokojení a k hledání náhradních řešení – často v agresi, drogách a 

                                                
343 KÜNG, H. V co věřím. s. 83, 87. 
344 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 54. 
345 FRANKL, V. E. Man's Search for Meaning. s. 111. 
346 FRANKL, V. E. Psychoterapie pro laiky. s. 62. 



 70 

vandalismu.347 Frankl k tomuto uvádí, že rozvíjení vůle k rozkoši, popřípadě k moci přichází 

často právě tehdy, když je vůle ke smyslu zničena.348 Člověk zakouší pocit nesmyslnosti 

vlastního bytí, a proto hledá kompenzaci smyslu jinde. Existenční frustraci by šlo také 

příhodně nazvat „nemocí dneška.“ V této souvislosti Frankl poukazuje na „masový neurotický 

syndrom“, který je složen z triády „závislost, agrese a deprese“ a má základ v pocitu 

nesmyslnosti.349  

Franklovo stanovisko, jež je v zásadě náboženské, spočívá na předpokladu, že existuje 

Bůh, který pro každého z nás určil nějaký smysl, a ten my musíme objevit a naplnit.350 Z toho 

vyplývá, že je třeba se k životu postavit čelem a i přes mnohé obtížné situace, které jistě zažije 

každý z nás, se odrazit ode dna a odpovědně začít hledat – smysl života, smysl bytí, smysl 

naší existence. Protože jak stojí v Písmu: 

 

 „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť 

každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“                                  

(Mt 7,7 – 8). „A kdo zná smysl svého bytí, ten je také nejlépe schopen překonávat všechny 

obtíže.“351 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
347 PELIKÁN, Jiří. Hledání klíčových problémů současné výchovy. In Rozvoj české společnosti v Evropské unii,  

     IV – Psychologie a pedagogika: Jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace. Sborník  

    z konference. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004. s. 11. 
348 FRANKL, V. E. Psychotherapie für den Laien. s. 177. 
349 FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství. s. 68. 
350 YALOM, I. D. Existenciální psychoterapie. s. 468. 
351 FRANKL, V. E. Psychoterapie pro laiky. s. 63. 
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4. RECEPCE FRANKLOVA DÍLA V PASTORÁLNÍ 

PSYCHOLOGII 

  

V předchozí kapitole bylo poukázáno na několik možných smyslů (smysl života a 

smrti, lásky, práce a utrpení), které v našem životě můžeme pocítit a uchopit. Podívejme se 

dále, pomocí jaké metody můžeme k těmto smyslům dospět. Hlavním pomocníkem nám 

může být pastorační péče duchovních, která má ve svých základech mnoho společného s 

Franklovou logoterapií. 

Nejprve se soustředíme na vysvětlení historického pozadí tohoto oboru a poté 

uvedeme některé metody a principy, které se v oblasti pastorace dají dobře využít. 

Nejvýraznější a také nejvíce využívaná je metoda introspekce, v pastoraci známá jako 

modlitba. 

 

4.1 Vysvětlení pojmu a exkurz do historie pastorální psychologie 

Pastorální psychologie je teoretický obor, který vychází ze staré křesťanské tradice 

pastýřské duchovní péče, navazuje na dosavadní pastorální medicínu a využívá dnešních 

psychologicko-medicínských znalostí, aby člověku co nejvíce porozuměl a na biblickém 

základě naznačil možnosti, jak vhodně upravit cestu Bohu v Ježíši Kristu, který ve svém 

Slovu a Duchu koná vlastní vedení duše a vlastní psychoterapii.352 Tento obor přispívá 

k tomu, aby byl biblický obraz člověka přeložen do konkrétní skutečnosti všedního dne a 

pomáhá pochopit témata dědičného hříchu a milosti.353 

Pastorální psychologii řadíme do rámce praktické teologie, třebaže chce zůstat 

v dialogu také s jinými disciplínami, např. s morální teologií.354 Pastorální psychologie má 

své místo pod hlavičkou teorie duchovní péče, protože je určena především pro individuální 

práci s člověkem, i když z jejích poznatků mohou čerpat i ostatní obory praktické teologie.355 

                                                
352 KUBÍKOVÁ, Jiřina. Pastorální psychologie. In Theologická revue Církve československé husitské. 1973, VI.,  

    č. 4, s. 107. 
353 STENGER, Hermann. Problematika pastorální psychologie. In Teologické texty: časopis pro teoretické a  

    praktické otázky teologie. Samizdat: č. 4, Praha, s. 30.  
354 STENGER, H. Problematika pastorální psychologie. In Teologické texty. s. 27. 
355 KUBÍKOVÁ, J. Pastorální psychologie. In Theologická revue. s. 107. 
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Je jedním z aspektů poskytování duchovní péče lidem v církvi i mimo ni, přičemž člověku 

prakticky pomáhá nalézt místo v jeho životě a řešit jeho těžké životní situace.  

Pastorální psychologie se ale nezaměřuje pouze na problémy víry lidí. Je také zacílena 

na problémy života, které mají věřící, případně nevěřící, kteří se z toho či onoho důvodu 

rozhodli požádat o pomoc církevního pracovníka.356  

Úkolem pastorální psychologie je otevřít pastorovi biblický pohled na člověka a 

připomínat normy víry v jednotlivých pastoračních případech. Už sám název „pastorální“ 

prozrazuje toto biblické pojetí člověka a jeho rádce v naší duchovní péči. Individuální péči o 

věřícího je možné připodobnit pastýřově péči o ovečku.357 Člověka vidí pastorální 

psychologie v jednotě duševních a tělesných pochodů. Proto také zařazuje do své teorie i 

některé poznatky psychologie a medicíny.358 

Pastorální psychologie přináší do pastoračního procesu křesťanské symboly. Symbol 

pomáhá přetvořit životní situaci člověka a otevírá mu možnost zvládnout život jiným 

způsobem. Mnoho lidí, i těch, kdo nebyli nábožensky vychováni, sahá po náboženských 

symbolech, když cítí potřebu vyjádřit svoji vnitřní zkušenost. 359 

Historické hledisko pastorální psychologii ve svém článku vykládá Ivan Ryšavý. Dva 

lékaři a jeden pastor vytvořili ve 20. – 40. letech 20. století výcvikový zkušenostní systém360 

pro studenty teologie. Američtí lékaři – W. S. Keller z Cincinnati a R. C. Cabot z Bostonu – 

začali zvát studenty teologie a mladé pastory do nemocnic, aby se tam bezprostředně setkávali 

s trpícími lidmi. Dříve toto poznání bylo výhradně v teoretické rovině, ale vzhledem ke snaze 

o zvýšení profesionálních kompetencí duchovních se přistoupilo i k tomuto praktickému 

výcviku. Lékaři se domnívali, že mladí pastoři dosáhnou poznání v této oblasti nejlépe tak, že 

se jich osobně dotkne život trpících lidí v krizi.361 

Ve 40. – 60. letech se ve Spojených státech rozšířila profese „pastorálního poradce“ – 

specializovaného pastora, který se věnuje výhradně poradenské činnosti mimo farní sbor. 

Koncem 40. let začali absolventi těchto pastoračních kurzů zakládat soukromé praxe, kde 

poskytovali péči jako placenou službu. Pevný rámec dostalo hnutí až v 60. letech. Roku 1964 

                                                
356 RYŠAVÝ, Ivan. Pastorální psychologie. In Československá psychologie, roč. 44, č. 4 (2000), s. 367. 
357 KUBÍKOVÁ, J. Pastorální psychologie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 107. 
358 KUBÍKOVÁ, J. Pastorální psychologie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 109. 
359 RYŠAVÝ, I. Pastorální psychologie. In Československá psychologie, s. 368, 370. 
360 Pro tuto zkušenostní průpravu se vžilo označení „klinický pastorální trénink“. 
361 RYŠAVÝ, I. Pastorální psychologie. In Československá psychologie, s. 366. 
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byla založena Americká asociace pastorálních poradců. Od 60. let se toto hnutí šířilo do 

západní Evropy.362 V roce 1972 se dokonce ustanovila Německá společnost pro pastorální 

psychologii.363  

V Evropě však hnutí na řadě míst narazilo na značný odpor tradičního a méně 

pragmatického teologického myšlení. Byli zde ale také pokrokovější církevní pracovníci, u 

kterých toto nové hnutí vzbudilo značný ohlas. Evropská tradice „pastýřské péče“ (Seelsorge) 

klade zejména důraz na sdělení křesťanských obsahů pastorovanému. Modernější pastýřská 

péče uznává již ve větší míře psychologické zákonitosti a užitečnost jejich znalostí pro 

pastora.364 

V západní Evropě si protestantské pastorálně psychologické hnutí365 vytváří své 

vlastní vzdělávací struktury, většinou mimo teologické fakulty i oficiální církevní instituce. 

Kurzů pastorační péče se účastní jak faráři a kněží ze sborů a farností, tak nemocniční a 

vězeňští faráři. V některých zemích se o tuto problematiku zajímají též laičtí církevní 

pracovníci.366 

 

4.2 Metody a principy pastorace 

Metody pastorace mají člověku pomoci nalézt ztracený smysl, který je v křesťanství 

reprezentován úzkým vztahem k Bohu. Smyslem pastorační péče je tedy obnovení vztahu 

člověka k Bohu a v mnohých případech i vyléčení noogenních neuróz. 

Frankl poukazuje na výsledky svých výzkumů, ze kterých vyplývá, že ke ztrátě smyslu 

života nedochází u věřících lidí tak často, jako u lidí bez víry. Věřící člověk nepropadá svému 

zoufalství tak snadno, neboť má nad sebou stále autoritu Boha, který od něj něco očekává a 

kterému on je povinován svým životem.367 

V pastorační praxi lze velmi dobře použít logoterapeutické metody paradoxní intence 

a dereflexe, neboť důraz, jež klade existenciální analýza na duchovní osobnost člověka, je 

velmi blízký křesťanskému personalismu.368 

                                                
362 RYŠAVÝ, I. Pastorální psychologie. In Československá psychologie, s. 366. 
363 STENGER, H. Problematika pastorální psychologie. In Teologické texty. s. 26. 
364 RYŠAVÝ, I. Pastorální psychologie. In Československá psychologie, roč. 44, s. 367. 
365 Tato hnutí jsou obdobou k Franklovým poradnám pro mládež a také k následným logoterapeut. výcvikům. 
366 RYŠAVÝ, I. Pastorální psychologie. In Československá psychologie, roč. 44, s. 367. 
367 KUBÍKOVÁ, J. Logoterapie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 118. 
368 KUBÍKOVÁ, J. Logoterapie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 118. 
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Metody, kterými pastorální psychologie pomáhá duchovnímu rádci, jsou tedy blízké 

metodám psychologie a psychoterapie, ale dostávají ve víře novou podobu. Zejména 

logoterapie je jednou z účinných metod, které mohou spolupůsobit s prací kněze. Jak pro 

psychologa, tak pro pastora je důležitá metoda soustředěného pozorování člověka.369 

Pastorově práci je rovněž velmi blízká metoda introspekce. Určitým druhem 

introspekce je vlastně každá modlitba.370 Jak můžeme modlitbu definovat? Modlitba je 

ústředním a nejhlubším projevem víry v křesťanství a téměř ve všech náboženstvích.371 Je to 

nejrozšířenější způsob a výraz náboženského života ve styku člověka s Bohem. Jedná se o 

výraz osobní důvěry ze strany člověka k Bohu. Modlitba může být i měřítkem náboženského 

života.372  

Teologicky řečeno – modlitba je otevření srdce Bohu myšlenkou a slovem díků, 

oslavy a prosby.373 Modlitba je výslovnou a pozitivní realizací vztahu člověka k osobnímu 

Bohu spásy. Je to odevzdání se člověka transcendenci svého bytí. Tím zároveň dochází 

k souhlasné odpovědi na oslovení člověka osobou Boha.374 Nejedná se tedy o mluvu o Bohu, 

ale o mluvu směrem k Bohu. V modlitbě člověk Boha oslovuje a sám je také osloven.375 

 

Frankl definuje modlitbu následujícími slovy: 

„Modlitba je jediný akt lidského ducha, který je schopný zpřítomnit Boha jako Ty. 

Modlitba prezentuje, konkretizuje a personifikuje Boha jako Ty. Nejvyšší výkon modlitby je 

tichá a bezeslovná kontemplace: právě tak, jako existují písně beze slov, existují také modlitby 

beze slov, a jako takové písně patří k nejpěknějším, tak mohou takové modlitby patřit 

k nejzbožnějším.“376 

 

                                                
369 KUBÍKOVÁ, J. Pastorální psychologie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 110. 
370 KUBÍKOVÁ, J. Pastorální psychologie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 111. 
371 EBERTOVÁ, Anežka. Význam modlitby v lidském životě. In Theologická revue Církve československé  

     husitské. roč. 11. č. 6 - 1978 (Nábož. revue CČS, roč. 49). Praha: 1978. s. 169. 
372 Modlitba. In NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. 3. vyd. Praha: Česká biblická společnost. s. 440-441. 
373 O modlitbě. In TRTÍK, Zdeněk. Otázky a odpovědi víry. (originální strojopis) Praha: 1954. s. 76. 
374 Modlitba. In RAHNER, K, VORGRIMLER, H. Teologický slovník. s. 223-224. 
375 EBERTOVÁ, A. Význam modlitby v lidském životě. In Theolog. revue Církve československé husitské. s. 169. 
376 FRANKL, Viktor E. Determinism and Humanism. In Journal of the Institute of Man. sv. 7. Kalifornská  

     univerzita, 1971. s. 35. 
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Další metodou pastorace je metoda rozhovoru. Zde je místo nejen pro vylití duše, ale 

také pro stanovení náboženské diagnózy případu, otevření Písma svatého, zpřítomnění Ježíše 

Krista, spatření osudu člověka v rámci Božích plánů a řešení jeho krize pod vedením Ducha 

svatého.  

Metoda sugesce se objevuje v pastorově práci spíše ojediněle, jako dar, který je 

Bohem dán jen některým duchovním.377 

Lze říci, že cíle pastorální psychologie jsou shodné s cíli humanitní psychologie 

Viktora Frankla. Tato disciplína rovněž řeší podobné typy otázek, jako nalezneme ve 

Franklově díle. Jedná se zejména o otázky po smyslu života, smrti, lidského utrpení či další 

existenciální témata. 

Je třeba ale zmínit, že v žádném případě nejde o to, udělat z duchovního psychologa 

nebo psychoterapeuta. Smysl pastorální psychologie vidí Hermann Stenger hlavně v tom, že 

napomáhá studujícímu a také duchovnímu správci při výkonu jeho povolání k osobnímu zrání 

a k sebepoznávání.378 

Člověk, který se ocitne v nějaké mezní situaci života, potřebuje pomoci. Tím, kdo mu 

tuto pomoc zprostředkuje, může být lékař, duchovní nebo jemu blízký člen rodiny či přítel. 

Tyto osoby lze v odpovídající chvíli nazývat pastory. Tajemství pastorace tkví v tomto 

případě ve schopnosti pastora být skutečně bližním a pomoci osamělému člověku tím, že se 

mu otevře cesta k obecenství. Odstranění samoty je tedy hlavním problémem mezní situace a 

obecenství je první podmínkou nalezení smyslu a naděje v zátěžové situaci.379 

Principem křesťanské pastorace je inkarnace. Jde tudíž opět o obecenství pastora 

s člověkem, o praktickou lásku z víry a zakotvení ve vyšším principu, který člověka 

přesahuje, tedy v Kristu. Jak již bylo řečeno, veškerá pastorační problematika je ve svých 

základech problematikou porušeného lidského obecenství a problematikou obnovení tohoto 

obecenství. Je potřeba si uvědomit, že toto obecenství nelze navázat beze slov. Zde se opět 

ocitáme u metody rozhovoru. Člověk, který je v krizové situaci, však musí svému pastorovi 

důvěřovat. Málokdo z nás by se svěřil někomu, komu nevěří, komu nedůvěřuje.380 

                                                
377 KUBÍKOVÁ, J. Pastorální psychologie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 111. 
378 STENGER, H. Problematika pastorální psychologie. In Teologické texty. Praha, s. 28. 
379 TRTÍK, Zdeněk. Křesťan v mezných situacích. In Theologická revue Československé církve. roč. I. - 1968  

     (Nábož. revue CČS, roč. 39), Praha: 1968, s. 130-131. 
380 TRTÍK, Z. Křesťan v mezných situacích. In Theologická revue Československé církve. s. 131-135. 
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5. LOGOTERAPIE V KORESPONDENCI S JEŽÍŠOVÝM 

KŘÍŽEM 
 

Za pomoci Franklovy logoterapie jsme schopni nalézt smysl našich aktuálních 

problémů a dilemat. Jaký smysl ale mají události, které se staly před několika tisíci lety a 

pomocí nichž byly vytvořeny křesťanské dějiny? Pokusme se za přispění logoterapie 

poodhalit smysl biblických událostí, jež jsou popsány v centrální knize křesťanství – v Bibli. 

Nejprve se zaměřme na výklad smyslu života podle biblické tradice a následně se 

podívejme na souvislost mezi utrpením Ježíše Krista na kříži a jeho vzkříšením z pohledu 

logoterapie a existenciální analýzy. 

 

5.1 Smysl lidského života podle biblické tradice 

 Představa, že otevřeme Bibli a po jejím přečtení v ní jednoznačně určíme centrální 

místo, ve kterém se jasně hovoří o smyslu života, je klamná. Žádná krátká biblická výpověď 

nemůže postihnout smysl života. Bibli je třeba brát jako celek. Jako celek k nám promlouvá a 

vyjevuje nám své více či méně skryté poselství. 

 Náš osobní postoj a přístup k Bibli je nejdůležitější. Podstatné je, zda věříme tomu, co 

je v ní napsáno. Pokud věříme, pak se každé slovo v Bibli stává živé a každé slovo je 

nositelem smyslu v sobě. Pokud nevěříme, pak smysl řečeného v Bibli můžeme jen stěží 

odhalit. Bible je spirituálním nástrojem, je naším vodítkem, směrovkou a ukazatelem. Každý 

člověk je individualita s jiným životním příběhem a osudem, a přesto se dá pro každého z nás 

najít v Bibli vhodné a trefné slovo, reflektující přesně naši situaci, neboť biblická slova jsou 

až překvapivě ohebná. 

 Frankl se v knize „Lékařská péči o duši“ zamýšlí nad putováním Izraele pouští, kdy 

před svým lidem kráčel Bůh v podobě oblaku/oblakového sloupu.381 Tuto zprávu vykládá 

následujícími slovy: 

 

                                                
381 „Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci.“ (Ex 13,22); „Tu se zvedl Boží posel,  

    který šel před izraelským táborem, a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za  

    ně.“ (Ex 14,19) 
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„Poslední smysl (vyšší smysl) předcházel bytí, aby ho bytí následovalo, aby smysl 

strhával bytí s sebou. Zeptejme se však, co by se stalo, kdyby Boží vznešenost nešla před 

Izraelem, ale dlela uprostřed tohoto lidu? Oblak by už nikdy nebyl s to provést Izrael pouští a 

dovést jej k cíli, k jeho místu určení, nýbrž oblak by byl všechno zamlžil, nikdo by se byl 

v ničem nevyznal a Izrael by zabloudil.“382 

 

 Mimořádně významnou pasáží z Nového zákona, která se vztahuje k tématu smyslu, je 

15. kapitola v 1. listu do Korintu, především verše 14 – 15. 

 

„A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a 

my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on 

jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých.“ (1Kor 15,14 – 15) 

 

Zmrtvýchvstání Kristovo je ústředním článkem víry, o který se opírá veškeré Kristovo 

učení. Pokud by však zmrtvýchvstání nebylo pravdou, nebo pokud v ně nevěříme, jaké by 

nám to přineslo důsledky? Vytratil by se smysl. Víra se podle starokřesťanské tradice rodí se 

vzkříšením. Víra je tudíž pro lidi smyslem jejich života. Vnitřním smyslem vzkříšení je 

naděje. Naděje pro nás pro všechny, kteří jednou zemřeme, že všechny naše činy, náš pobyt 

tady na zemi a vše s tím související má smysl. 

Idea vzkříšení působí, že zvěstování církve je pro dějinný proces stále aktuální. Důraz 

na myšlenku vzkříšení přivádí církev k zvýšené společenské odpovědnosti. Důsledkem je 

spojení života a díla člověka se zemí, s dějinami.383 

Co si však máme pod pojmem vzkříšení představit? Zastavme se v následující 

podkapitole u jeho vysvětlení a spojme ho s pojednáním o významu Kristova kříže. 

 

5.1.1 Smysl Kristova kříže a vzkříšení 

 Kříž a Kristovo vzkříšení jsou dvě ústřední témata, která v sobě zahrnují tajemství, 

pravdu a sílu celého křesťanství.384 V události Ježíšova kříže a smrti vychází najevo poslední, 

                                                
382 FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. s. 77. – upravená citace podle originálu. 
383 MÁNEK, Jindřich. Ze smrti do života. 1. vyd. K vydání připravili Z. Sázava a Z. Svoboda. Praha: Blahoslav,  

     1998. s. 109. 
384 TRTÍK, Zdeněk. Kříž a vzkříšení. In Český zápas, roč. XXXIII., č. 14 (1950). s. 69. 
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bezpodmínečná vážnost jeho vtělení. Na své cestě kříže Ježíš překračuje i poslední mez lidsky 

možné solidarizace, samu smrt, dle slov Jana M. Lochmana, smrt prokletou.385 

 Vzkříšení značí v teologii obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze 

smrti do života. Ve Starém zákoně lze jako příklad nalézt dva jednoznačné výroky o vzkříšení 

z mrtvých:  

„Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou!“ (Iz 26,19) 

 „Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k 

pohaně a věčné hrůze.“ (Dn 12,2) 

 

 Pro Nový zákon má víra ve vzkříšení základní význam. Židé v novozákonní době ve 

vzkříšení obecně věřili. Pouze saduceové prohlašovali, že tuto víru nelze opřít o Pentateuch. 

Biblický slovník A. Novotného rozděluje pojem vzkříšení do tří okruhů – vzkříšení Kristovo, 

vzkříšení věřících s Kristem a všeobecné vzkříšení z mrtvých.386 

 Biblista Jindřich Mánek387 poukazuje na to, že apoštol Pavel označuje Ježíše Krista za 

vůbec prvního ze vzkříšených, tj. jako toho, kdo uvedl očekávané vzkříšení z mrtvých.388 

Nejstarším písemným svědectvím o Kristově vzkříšení jsou právě slova apoštola Pavla, 

adresovaná křesťanům v Korintu, ve kterých Pavel dosvědčuje fakta smrti, pohřbení, 

vzkříšení a zjevování se Ježíše Krista. 389 Jedná se o Pavlovu osobní zkušenost: 

  

 „Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy 

podle Písem, byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom 

Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, 

někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech 

se jako nedochůdčeti ukázal i mně.“ (1 Kor 15,3 – 8) 

 
                                                
385 LOCHMAN, Jan Milíč. Krédo: Základy ekumenické dogmatiky. přel. Bohuslav Vik. 1. vyd. Praha: Kalich,  

     1996. s. 139-140. 
386 Vzkříšení. In NOVOTNÝ, A. Biblický slovník. s. 1260-1261. 
387 Prof. ThDr. Jindřich Mánek (*18. 7. 1912 v Raškovicích u Frýdku – †18. 10. 1977 v Praze) – český teolog a  

     biblista, duchovní Církve československé husitské, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké  

     fakulty v Praze. 
388 MÁNEK, Jindřich. Ze smrti do života. s. 79. 
389 TRTÍK, Zdeněk. Theologické úvahy. Edice Husovy Československé bohoslovecké fakulty. Sv. 1. Praha:  

     Blahoslav, 1952. s. 364. 
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Systematický teolog Zdeněk Trtík o vzkříšení říká následující: 

 „Život vzkříšení je život ve víře, v Kristu. Vzkříšení se stává naší existencí tak, že 

v nitru naší osoby, zasvěcené smrti, se rodí víra v moc Kristova vzkříšení. Víra je spojením 

naší osoby se vzkříšeným Kristem, záchrana naší osoby v moci Kristova vzkříšení.“390 

 

 Podle Trtíka, vzkříšeného Krista není možné chápat jako hmotnou bytost, fyzické tělo, 

které vstalo z mrtvých. Je to duchovní moc, která oživuje srdce vírou, láskou a radostnou 

činorodou odvahou. Důkazem tohoto tvrzení nám může být příběh o obrácení nevěřícího 

Saula. Zjevení, kterého se Pavlovi dostává, má formu duchovní vize, nikoliv objektivní 

přítomnosti vzkříšeného Ježíšova těla. Oslavený Kristus je zde poznáván jako Duch.391 

Tématu Saulova obrácení se budeme podrobněji věnovat v sedmé kapitole. V tuto 

chvíli je důležité říci, že i Saul (Pavel) se u Damašku setkal s neviditelnou duchovní bytostí. 

Podobným způsobem se setkali se vzkříšeným Kristem i všichni apoštolové.392 

 

Zdeněk Trtík o souvislosti Kristova kříže se vzkříšením píše:  

„Jako vzkříšení předpokládalo kříž, tak také poznání a přijetí vzkříšeného Krista 

předpokládá poznání a přijetí kříže.“393 

 

 Co ale znamená, když člověk přijme Kristův kříž? Jaký má toto rozhodnutí dopad na 

jeho praktický náboženský život? Poznání a přijetí Kristova kříže, stejně jako poznání a přijetí 

vzkříšeného Krista jsou dvě stránky jedné a té samé skutečnosti. Jde o zvolení a uskutečnění 

pravé zbožnosti. Slovy teologie Církve československé lze říci, že se jedná o uskutečnění 

pravé zbožnosti v Duchu Kristově.394 Neboť život v Duchu Kristově je možný jen tam, kde 

jsou lidé schopni a ochotni vzít na sebe Ježíšův kříž.395 Následovat Kristův kříž znamená 

                                                
390 SALAJKA, Milan, ed. Křesťanská víra, církev a bohosloví: teologická abeceda prof. Dr. Zdeňka Trtíka:  

     praktický výběr ze studií v Náboženské revui a Theologické revui Církve československé (husitské). 1. vyd.  

     Praha: Církev československá husitská, 2004. s. 91. 
391 TRTÍK, Zdeněk. Kristologie v duchu Církve československé. Bohoslov. příručky studijní. Praha: 1947. s. 15. 
392 TRTÍK, Z. Kříž a vzkříšení. In Český zápas. s. 69. 
393 TRTÍK, Z. Kříž a vzkříšení. In Český zápas. s. 69. 
394 TRTÍK, Z. Kříž a vzkříšení. In Český zápas. s. 69. 
395 TRTÍK, Z. Theologické úvahy. s. 361. 
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snášet odpovídajícím způsobem útrapy (tj. způsobem odpovídajícím tomu, jak nesl svůj osud 

Kristus), které člověka postihly v jeho konkrétní, nezaměnitelné situaci.396 

 Křesťanství je tedy možné nazvat náboženstvím kříže. Kříž a jeho přijetí patří k životu 

každého člověka. Ne nadarmo se o určitých těžkých životních situacích říká „je s tím ale 

kříž“. S křížem se setká každý, ale rozdíl v jeho přijetí lze spatřit v tom, jak se se 

„svým křížem“ každý jednotlivý člověk dokáže vypořádat. „Přijmout kříž“ znamená přijmout 

vlastní životní kříž a nést ho podobným způsobem, jako ho dříve nesl Ježíš Kristus.397 

Připomeňme si Kristova slova: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a 

následuj mne.“ (Mk 8,34) 

Hans Küng v této souvislosti uvádí, že následování kříže označuje to, že člověk má na 

sebe vzít kříž svého života, který nikdo nezná lépe než dotyčný sám a jít svou vlastní cestou a 

přijmout riziko ohledně nejistoty v budoucnosti.398 Kříž je tedy třeba chápat jako určení 

lidského života, jako bolest, utrpení, starosti a smrt, které však k životu neoddělitelně patří. A 

právě na jejich základě se může stát život člověka smysluplným.399 

 Podle Josepha Ratzingera400 je kříž výrazem radikálnosti lásky, která se zcela vydává. 

Kříž je událostí, v níž někdo je tím, co činí, a činí to, co je. Kříž je projevem, vyjádřením 

života, který znamená bytí pro druhé.401 

 Britský reverend John R. W. Stott402 hovoří o významu kříže ve smyslu náboženského 

symbolu. Symbol kříže je v křesťanství chápán jako univerzálně přijatelný křesťanský znak. 

Jeho dvě břevna byla již od pradávna považována za kosmický symbol osy mezi nebem a 

zemí. Křesťané si tento symbol vybrali proto, že Ježíšovu smrt považují za ústřední bod jejich 

chápání Ježíše. Tímto bodem není Ježíšovo narození, mládí, služba a dokonce ani vzkříšení. 

Je to právě smrt, která kompletně doplňuje celé Ježíšovo působení na zemi.403 V události kříže 

končí příchod Boha k nám. Teprve v kříži se dokonává vstup Boha do lidských dějin.404 

                                                
396 KÜNG, H. V co věřím. s. 193. 
397 KÜNG, H. V co věřím. s. 193. 
398 KÜNG, Hans. Krédo: Apoštolské vyznání víry dnes?. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2007. s. 73. 
399 KÜNG, H. V co věřím. s. 194. 
400 Joseph Ratzinger, Benedikt XVI. (*16. 4. 1927 v Marktu) – emeritní papež Římskokatolické církve. 
401 RATZINGER, Joseph. Úvod do křesťanství: Výklad apoštolského vyznání víry. 1. vyd. Kostelní Vydří:  

     Karmelitánské nakladatelství, 2007. s. 199. 
402 John Robert Walmsley Stott (*27. 4. 1921 v Londýně – †27. 7. 2011 v Lingfieldu) – britský kazatel a teolog,  

     jeden z vůdců britského a světového evangelikálního hnutí. 
403 STOTT, John R. W. Kristův kříž. 1. vyd. Bratislava: Porta libri, 2003. s. 15-16. 



 81 

I proto nejsou hlavním křesťanským svátkem Vánoce, které jsou připomínkou 

Ježíšova narození, ale jsou jím právě Velikonoce, kdy byl Ježíš po strastiplné cestě na 

Golgotu ukřižován a následně vstal z mrtvých. Ježíš si zcela doslovně svůj kříž odnesl sám, a 

tento kříž je tedy nyní možné chápat jako centrální bod celého křesťanství. Ústřední místo 

kříže má svůj původ v myšlení samotného Krista. 

 

5.2 Smysl Ježíšova utrpení 

 Z četby evangelií je patrné, že Ježíš své budoucí utrpení předpokládal a dokonce 

přesně znal i okolnosti, za kterých k jeho mučednickému úmrtí dojde. John R. W. Stott v 

knize o Ježíšově kříži uvádí několik důvodů nevyhnutelnosti Ježíšovy smrti. Ježíš věděl, že 

zemře kvůli nepřátelství vůdců židovského národa, a také proto, že to o Mesiáši bylo napsáno 

v Písmu. Povoláním Mesiáše je totiž trpět a zemřít pro lidský hřích. Ježíš svobodně přijal 

záměr svého Otce a rozhodl se zachránit hříšníky způsobem, který byl zjeven v Písmu.405 

V Markově evangeliu můžeme nalézt tři předpovědi, ve kterých Ježíš hovoří o svém 

budoucím ukřižování a utrpení.406 

 

1) „Začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a 

zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát.“ (Mk 8,31 – 32) 

2) „Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech 

vstane.“ (Mk 9,31) 

3) „Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi; byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, 

se báli. Vzal k sobě opět svých Dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat: „Hle, 

jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho 

na smrt a vydají pohanům, budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí; a po 

třech dnech vstane.“ (Mk 10,32 – 34) 

 

Ježíš svými třemi předpověďmi zaznamenanými v Markově evangeliu připravuje své 

učedníky na hrozné události, ke kterým má, a zároveň z hlediska dovršení jeho poslání také 

                                                                                                                                                   
404 TRTÍK, Zdeněk. Komentář k věrouce, dílu I. Skripta Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze.  

     1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1954. s. 180. 
405 STOTT, J. R. W. Kristův kříž. s. 25-28. 
406 STOTT, J. R. W. Kristův kříž. s. 21-22. 
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musí, za nedlouho dojít. Přesto tyto tři předpovědi nejsou jediným záznamem o 

nadcházejících událostech. V evangeliích lze nalézt nejméně osm dalších textů, ve kterých 

Ježíš dělal narážky na svou smrt. Synoptičtí evangelisté (Marek, Matouš a Lukáš) tak jasně 

dosvědčují, že Ježíš svou smrt nejenom předvídal, ale také ji opakovaně předpovídal. 

V Janově evangeliu přesné předpovědi nenalezneme. Avšak i on poukazuje na Ježíšovu 

„hodinu“, kdy měl opustit náš svět a vrátit se ke svému Otci.407 

Dříve, než se podíváme na vysvětlení smyslu utrpení, kterým na konci svého života 

prošel Ježíš Kristus, připomeňme si biblické texty, které již přímo o této události hovoří. 

Podrobné vylíčení situace ukřižování Ježíše a jeho následného úmrtí vezměme z Lukášova 

evangelia. 

 

 „Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na 

něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a 

oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! 

Plačte nad sebou a nad svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: „Blaze neplodným, 

blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!“ Tehdy řeknou horám: Padněte na nás, a 

pahrbkům: Přikryjte nás!‘ Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“  

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá 

Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: 

„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. 

Členové rady se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, 

ten vyvolený Boží.“ Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: 

„Když jsi židovský král, zachraň sám sebe.“ Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“  

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe 

i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému 

trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého 

neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu 

odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,26 – 43) 

 

 „Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se 

zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla vpůli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do 

                                                
407 STOTT, J. R. W. Kristův kříž. s. 23-24. 
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tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, 

velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl vskutku spravedlivý.“ A ti, kdo se v celých zástupech 

sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. Všichni jeho 

přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděly.“ (Lk 

23,44 – 49) 

 

Jaký je tedy smysl výše popsaného Ježíšova utrpení? Proč musel Ježíš takto umřít a 

trpět? Hans Küng vysvětluje, jak porozumět odpovědím na tyto otázky: 

 

„Abychom pochopili, proč Ježíš z Nazareta musel zemřít, musíme rozumět tomu, jak 

žil. Abychom chápali, proč musel zemřít takovou smrtí, musíme chápat dobu, v níž žil. A 

abychom tušili, proč musel zemřít tak brzy, musíme mít pojem o tom, kým byl, co zastával a 

proti čemu mluvil a bojoval. Ježíše nepochopíme správně bez politické, sociální a náboženské 

situace jeho doby.“408 

„Pouze víra v Ježíšovo vzkříšení k novému životu s Bohem dává jeho nesmyslnému 

umírání smysl.“409 

 

Základní zvěstí, která z jeho příběhu vyplývá, je poznání, že Ježíš zemřel na kříži 

z nekonečné lásky k nám. Celý jeho život je důkazem jeho lásky ke všem lidem. Je důležité si 

uvědomit, že se jedná o lásku, kterou jsme si nijak nezasloužili. Lidé tuto oběť často nedokáží 

pochopit. Nejedná se o obyčejnou lidskou lásku, ale je to láska Boží, kterou dokáže vyjádřit 

jen Bůh sám. Je to láska, která šla pro člověka až na kříž. Poprvé k nám tato láska přišla 

v osobě Ježíše Krista, ale mnozí lidé ji nepoznali. A tak přišel na řadu kříž, ve kterém se Boží 

láska plně uskutečnila a zjevila všem lidem.410 

Uvědomme si, že učedníci zprvu nepochopili význam Kristovy oběti na kříži. Kříž se 

jim zpočátku jevil jako konec, jako ztroskotání jeho díla. V Kristově osudu spatřovali 

naplnění údělu samotného Boha. Tato událost pro ně byla koncem – smrtí Boha, smrtí smrti. 

Na kříži ale nevisel „Bůh“, nýbrž člověk jménem Kristus.411 K tomu, čemu skutečně sloužil 
                                                
408 KÜNG, Hans. Krédo: Apoštolské vyznání víry dnes?. s. 73. 
409 KÜNG, Hans. Bůh a utrpení. In KUSCHEL, Karl-Josef ed., Teologie 20. století: antologie. 2. vyd. Praha:  

     Vyšehrad, 2007. s. 323. 
410 TRTÍK, Zdeněk. Oběť kříže. In Český zápas, roč. XXXIV., č. 11 (1951), s. 3. 
411 KÜNG, H. V co věřím. s. 186. 
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Kristův kříž, museli postupně dospět a naučit se mu rozumět. K pochopení jim pomáhalo 

studium Starého zákona, liturgických textů a předpisů.412 

Kristův kříž je třeba chápat jako zjevení Boží lásky, již lze pojmenovat mnoha 

přívlastky. Je to láska odpouštějící, slitovná, vykupitelská, trpící a také oživující k životu 

věčnému. Kristova smrt však není zástupnou obětí. Je to uskutečnění Boží trpící lásky 

v dějinách, a proto je také Kristův kříž vrcholným zjevením Boží vykupitelské lásky. Kříž je 

vyvrcholením, uzavřením i plným vysvětlením pravého významu a smyslu Ježíšova působení. 

Tím smyslem je spása všech lidí na zemi, která je platná po všechny věky, pro všechny 

generace nadcházející po Ježíšově smrti. Bůh v kříži smývá všechny viny a hříchy světa a 

svou nekonečnou láskou je bere na sebe. Tím je také zároveň odčiňuje a osvobozuje člověka 

pro království Boží.413  

Výše řečené je třeba si blíže vysvětlit. Bůh poslal do světa svého jediného Syna, aby 

svým činem spasil hříchy všech lidí. Ale o jaké hříchy se jedná? Pojem hřích ve smyslu toho, 

z čeho nás Ježíš svou smrtí vykoupil, má pouze zástupný charakter za všechny skutky, 

kterých se lidé kdy dopustili, dopouštějí a kterých se v budoucnu dopustí. Na vážnost těchto 

hříchů ukazuje právě kříž. Kristus byl na něj poslán kvůli naší chamtivosti, závisti a 

zbabělosti.414 Zkusme si jen představit, jak veliká musí být Boží láska, když pro spásu takto 

hříšných lidí je Bůh ochoten obětovat svého milovaného Syna. 

Mnozí lidé mohou argumentovat tím, že oni sami ale Krista na kříž neposlali, 

neuvázali ho na dřevěný trám a nepřibili mu dlaně a nohy ke kříži. Nechápou tedy, jak je 

může Kristus spasit z nějakého skutku, kterého se oni sami fyzicky nedopustili. Ale 

podívejme se na věc z jiného úhlu. Pokusme se představit si, jak bychom se zachovali my, 

kdybychom žili v Kristově době? Měli bychom dost odvahy a síly k tomu, abychom se za 

Krista postavili a nesli s ním jeho úděl? Odpověď zní ne. Všichni bychom ho vydali na kříž 

úplně stejně, jako to udělali naši předci před více než dvěma tisíci lety. A proto i my dnes, v 

21. století, jsme vinni naprosto stejně, jako byli vinni lidé v Ježíšově době. Znovu a znovu ho 

křižujeme v okamžicích, kdy se k němu nechceme přiznat, kdy zapíráme, že ho známe, a 

stydíme se za svou víru, abychom se neztrapnili před někým, kdo je nevěřící.415 

                                                
412 RATZINGER, J. Úvod do křesťanství. 201. 
413 TRTÍK, Z. Theologické úvahy. s. 359-363. 
414 STOTT, J. R. W. Kristův kříž. s. 88. 
415 STOTT, J. R. W. Kristův kříž. s. 61-62. 
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Ježíš Kristus však na sebe svůj úděl vzal zcela dobrovolně. Jak již bylo řečeno, od 

první chvíle, kdy byl seslán na zem, věděl, co se stane. Věděl, co je jeho posláním a k jakému 

cíli směřuje celý jeho život. Tím hlavním a nejpodstatnějším ze všeho byl pravě kříž. 

Uvědomme si, jak vážné a strašné musí být lidské hříchy, když z Božího pohledu 

neexistovalo jiné řešení než to, že se za celé lidstvo Ježíš dobrovolně obětuje.  

Nelze si dobře ani představit nekonečnost Boží lásky, její velikost a obsah. Jediné a 

správné jméno pro tuto Boží lásku je „milost“, která v našem smyslu znamená lásku k těm, 

kteří jí nejsou hodni.416 Pokus o jakékoliv myšlenkové uchopení Boží lásky je až trýznivě 

bolestný. Neboť kdo z nás by dokázal obětovat to nejcennější, co má, pro někoho, kdo si to 

vůbec nezaslouží? Jen ten, kdo miluje nejsvrchovanější láskou, která nezná žádného 

obviňování a bez dalších otázek jen „prostě“ miluje. Lze někoho milovat bez dalších „ale“, 

„proč“ a „nebo“? Bůh to dokáže a jeho důkazem je právě seslání Syna mezi nás, hříšníky, a 

jeho dobrovolné obětování se pro lidstvo.  

Dalším důležitým faktorem kříže je to, že Bůh za svůj spásný čin po člověku nic 

nechce. Z jeho strany se jedná o bezplatný dar.417 Není to  „něco za něco“. Jedná se o skutek, 

za který zaplatil sám Kristus tu nejvyšší možnou cenu. Naše spása ho stála život. Po nás ale 

Bůh nic nežádá. Jak sám řekl Ježíš chvíli před tím, než skonal „Dokonáno jest.“ (J 19,30). 

Jeho poslání, které zde na zemi měl splnit, je dovršeno.  

Spása je však platná pouze tehdy, když se dokážeme před křížem sklonit a uznat váhu 

toho, co pro nás Ježíš udělal. Plné uznání lidské viny ale zdaleka nesnižuje důstojnost 

lidských bytostí, spíše naopak.418 Pyšní a sebestřední lidé nejsou od hříchu, jakoby mávnutím 

kouzelného proutku, očištěni. Ježíš za tento skutek nechce peníze ani jinou odměnu. Pouze 

chce, abychom pochopili jeho čin, vyznali se mu, prosili za odpuštění a přijali tak spásu 

v činu, který měl ten nejvyšší možný smysl. 

 

 

 

 

                                                
416 STOTT, J. R. W. Kristův kříž. s. 88-89. 
417 STOTT, J. R. W. Kristův kříž. s. 89. 
418 STOTT, J. R. W. Kristův kříž. s. 110. 
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Základy víry Církve československé husitské výstižně shrnují význam Ježíšova 

spásného činu: 

 

„Ježíš Kristus nás spasil tak, že nám zjevil Otce, že celoživotní obětí dokonanou na 

kříži za nás a pro nás hříšné trpěl a zemřel, smazav tím skrze víru naše viny, odvrátil od nás 

Boží odsouzení a zavržení, zbavil naši smrt zla a hrůzy a dal nám sílu s hříchem vítězně 

zápasit.“419 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
419 Základy víry církve československé husitské. Praha: Ústřední rada církve československé husitské, 1975. s. 60. 
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6. POJEM SPIRITUALITY V MYŠLENÍ VIKTORA E. 

FRANKLA 
 

V této kapitole se budeme zabývat variabilitou pochopení pojmu spiritualita a jeho 

specifickou recepcí v oblasti psychologie. Pojmem spiritualita Frankl vytváří přemostění mezi 

oblastmi náboženství a duševního zdraví. Frankl odkrývá uzdravující charakter vnitřního 

duchovního rozměru lidské existence a spiritualitu činí součástí svých léčebných metod. 

V následujícím textu se pokusíme vysvětlit, jak Frankl s pojmem spiritualita pracoval a 

v jakých souvislostech jej používal. 

 

6.1 Historický pohled na definici spirituality 

Pokud se na výraz „spiritualita“ podíváme z historického hlediska, zjistíme, že 

počátkem 18. století byl jeho význam odlišný od chápání spirituality v dnešním moderním 

světě. Ve Francii měl tento pojem ze začátku pejorativní nádech. Byl užíván proti 

kvietistům420 a spojován taktéž s mystikou a modlitbou.421 

Milan Salajka422 v článku nazvaném Spiritualita uvádí, že tento pojem je spjat 

zejména s katolickým prostředím a bývá dáván do souvislostí s existencí mnišství, a to s jeho 

výlučností a odloučením od reálného života.423 V této tradici chtěl a dodnes chce vyjadřovat 

uschopnění k duchovnímu životu, k utváření lidského prožívání, myšlení a chtění Božím 

Duchem. Označuje se tak duchovní rozpoložení, jež ovládá vztah věřících k Bohu, jež 

usměrňuje a umocňuje zbožný život s jeho praxí. 

18. století zásadně rozhodlo, že termín spirituální není spjat jen se záležitostmi, jež se 

týkají mnišských komunit a klerikálního úřadu.424 Na přelomu 18. a 19. století se výraz 

                                                
420 Kvietismus (z lat. quietus, pokojným klidný). Jde o učení, které vzniklo v 17. století a hlásalo pasivní  

    poměr ke světu a životu, podřízenost Boží vůli, mysticko-kontemplativní pohroužení či zřeknutí se aktivní  

    činnosti. Stoupencem kvietismu byl např. L. N. Tolstoj. 
421 WAKEFIELD, Gordon S. Spiritualita křesťanská. In McGRATH, Alister E. et al. Blackwellova encyklopedie  

    moderního křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 2001, s. 491-497. 
422 Prof. ThDr. Milan Salajky (*6. 9. 1928 v Bohumíně-Pudlově – †22. 1. 2012 v Praze) – český teolog,  

    duchovní Církve československé husitské, děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze. 
423 SALAJKA, Milan. Spiritualita. In Theologická revue: Náboženský dvouměsíčník Husitské teologické fakulty   

    University Karlovy v Praze. 1997, č. 1, s. 7. 
424 SALAJKA, M. Spiritualita. In Theologická revue. s. 8. 



 88 

spiritualita začal užívat pro označení praxe zbožného života a askeze. 425 Znamenala duchovní 

rozpoložení, jež ovládá vztah věřících k Bohu, jež usměrňuje a umocňuje zbožný život s jeho 

praxí. Aktivistický koncept spirituality zobrazily rozmáhající se iniciativy misijní, charitativní 

a výchovné – a to nejen v katolicismu.426 Zajímavé je, že v Evropě a Severní Americe      

v 19. století tento pojem označoval opak materialismu a byl spojován s romantickými 

myšlenkami a motivy, jako je touha přesáhnout jednotvárný každodenní život, poznat zázraky 

přírody, proniknout do hlubin lidské duše a božských nadpřirozených sil.427 

Filosofie a psychologie procházejí v 2. polovině 19. století silným sekularizačním 

procesem a od spirituality ve výše uvedeném smyslu (ve smyslu praxe duchovního života) se 

tyto disciplíny odvrací. Intelektuální a vědecký pokrok vyústil do tzv. moderního věku a 

spiritualitu v tomto významu začal popírat. Přestal rozlišovat mezi spiritualitou a spiritismem 

(vírou v paranormální jevy, v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých 

prostřednictvím média) a spiritualita tak vědecké komunitě připadala krajně podezřelá.  

Není to ale tak dlouho, co spiritualita začala být považována za legitimní součást 

hlavního proudu psychologie a psychoanalýzy.428 O dnešku je možné z jedné strany říci, že se 

do něho pojem spirituality vrací, z druhé strany, že je užíván v rozkolísanosti a 

mnohoznačnosti.429 Důležitý je poznatek, že na oblast spirituality má nesmírný vliv tradice.430 

Spiritualita 20. století je svědkem úpadku klášterního života. Společenství, která v naší 

době vznikla, spojují bohoslužbu a modlitbu s manuální prací. Jako příklad můžeme uvést 

komunitu v Ioně nebo komunitu v Taizé.431  

Rychle rostoucí zájem o spiritualitu v populární rovině je v posledních letech 

zaznamenáván nejen v Evropě, ale také v Americe. Jsou pořádány speciální poutě, vznikají 

                                                
425 WAKEFIELD, G. S. Spiritualita křesťanská. In McGRATH, A. E. et al. Blackwellova encyklopedie 

    moderního křesťanského myšlení. s. 491-497. 
426 SALAJKA, M. Spiritualita. In Theologická revue. s. 8. 
427 POPP-BAIER, Ulrike. Náboženská či existenciální hlediska: spiritualita jako „most přes rozbouřené vody“.  

    In Československá psychologie. roč. 53, č. 2 (2009), s. 194. 
428 SCHERMER, Victor L. Duch a duše: Nové paradigma v psychologii, psychoanalýze a psychoterapii. Pavla   

    Le Roch. 1. Praha: Triton, 2007, s. 23. 
429 SALAJKA, M. Spiritualita. In Theologická revue. s. 9. 
430 WAKEFIELD, G. S. Spiritualita křesťanská. In McGRATH, A. E. et al. Blackwellova encyklopedie   

    moderního křesťanského myšlení. s. 491-497. 
431 WAKEFIELD, G. S. Spiritualita křesťanská. In McGRATH, A. E. et al. Blackwellova encyklopedie  

    moderního křesťanského myšlení. s. 491-497. 
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filmy a knihy se spirituální tématikou, lidé se mohou zúčastnit různých spirituálních cvičení 

apod.432 

 

6.2 Křesťanská spiritualita a její pochopení z hlediska psychologie 

„Spiritualita“ bývá v literatuře definována různými způsoby. Nejčastěji je popisována 

jako „hledání smyslu existence/existenciálního smyslu“ (v originále: „the search for 

existential meaning“)433, „hledání smyslu člověka v souvislosti s existenciálními otázkami“434 

nebo jako „osobní hledání životního významu a smyslu, které mohou či nemusí být spojeny 

s náboženským pochopením skutečnosti.“435 Hans Küng spiritualitu definuje následujícími 

slovy: 

„Spiritualita zdaleka neznamená jenom náboženskou víru. Tento pojem zahrnuje 

všechny duchovní směry, ortodoxní mystikou a církevní dogmatikou počínaje a nejrůznějšími 

ezoterickými proudy a hnutím New Age konče.“436 

 

V křesťanské spiritualitě hraje velkou roli vnitřní, osobní stránka zbožnosti. Tento 

vnitřní, duchovní život člověka je podstatnou složkou lidské osoby. Vyvstává zde ale otázka, 

zda si lidé svou spiritualitu prakticky uvědomují. V základním smyslu znamená spirituálnost 

osobní, vnitřní lidské procesy, jimiž se reaguje na Boha, jimiž jsou vnímány a přijímány jeho 

projevy a pokyny, za nichž se lidský duch oddává Duchu Božímu.437 Jinými slovy – 

křesťanskou spiritualitou se rozumí taková teorie a praxe křesťanského života, o nichž je 

věřící přesvědčen, že jsou inspirovány Duchem svatým.438 Ve spiritualitě každodenního 

                                                
432 POPP-BAIER, U. Náboženská či existenciální hlediska: spiritualita jako „most přes rozbouřené vody“.  

    In Československá psychologie. s. 193. 
433 ZINNBAUER, Brian J., PARGAMENT, Kenneth J. Religiousness and Spirituality. In PALOUTZIAN,  

    Raymond F., PARK Crystal L., Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York: Guilford  

    Press, 2005, s. 21-42. 
434 TANYI, Ruth A. Towards Clarification of the Meaning of Spirituality. In Journal of Advanced Nursing.  

     Blackwell Publishing Ltd. roč. 39, č. 5 (2002), s. 500-509. 
435 POPP-BAIER, U. Náboženská či existenciální hlediska: spiritualita jako „most přes rozbouřené vody“.  

     In Československá psychologie. s. 199. 
436 KÜNG, H. V co věřím. s. 14. 
437 SALAJKA, M. Spiritualita. In Theologická revue. s. 7. 
438 WAKEFIELD, G. S. Spiritualita křesťanská. In McGRATH, A. E. et al. Blackwellova encyklopedie  

    moderního křesťanského myšlení. s. 491-497. 
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života jde člověku především o hledání smyslu života, o vyrovnání se sebou samým, s vlastní 

smrtelností, s druhými a se světem.  

V oblasti psychologie se pojetí spirituality určitým způsobem liší. Můžeme to vidět na 

definici u Victora L. Schermera:  

 

„Spiritualita je jednou stránkou našeho vědomí Self, je přítomná od narození a vyvíjí 

se v průběhu života. Psychospirituální paradigma se snaží prozkoumat dimenze tohoto 

duchovního prvku. Z perspektivy Self můžeme spiritualitu definovat jako schopnost a 

odhodlání žít plně v kontextu bytí a víry, vycházejícího z puzení být v kontaktu s nekonečnem a 

s něčím či někým mimo hranice každodenního smyslového vnímání sebe sama a světa. 

Spiritualita je tou stránkou naší duše, která se vždy natahuje po jednotě s tajemstvím a tím, co 

je mimo nás.“439 

 

S nepřímo náboženským pojetím spirituality se můžeme setkat v práci Jiřího Prokopa 

„Spiritualita v nemocničním prostředí“, který spiritualitu člení na několik složek. Jedná se o 

tyto aspekty: duchovní složka jedince (duchovní prožívání), představa jedince o principu 

světa, individuální způsob života (orientace), který vede člověka k duchovní bytosti nebo 

podstatě světa, cit pro mír (harmonii), smysl, vztah s ostatními lidmi a víra ve smysl života 

vůbec.440 

Pojmy spiritualita a smysl života jsou vzájemně propojené a vzájemně se do značné 

míry překrývají. Dávání a nalézání smyslu koresponduje s oběma aspekty spirituality – 

s otevřeností poznání skutečnosti mimo všechny představy a s etikou činu. Miloš Raban 

interpretuje pojem „spiritualita“ jako smysl našeho konání.441  

Tématem spirituality a duchovními dimenzemi se v řadě dalších významných 

osobností po celý svůj život zabýval také Viktor E. Frankl. Výraz „spiritualita“ tvoří u 

Frankla (i když mnohdy skrytě a v pozadí významu textu) jedno z jeho hlavních témat. Právě 

v tomto smyslu jako u M. Rabana spiritualitě rozumí i Frankl. Podrobnějším výkladem se 

budeme zabývat v následující podkapitole. 

 

                                                
439 SCHERMER, V. L. Duch a duše. s. 32. 
440 PROKOP, Jiří M. Spiritualita v nemocničním prostředí, 2006, s. 4. 
441 RABAN, M. Duchovní smysl člověka dnes. s. 193. 
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6.3 Duchovní nevědomí Boha 

 Pokud se do Franklových knih pozorně začteme, objevíme v nich mnoho duchovních 

odkazů, zmínek a myšlenek. Logoterapie je silně duchovně orientovaná a jak sám Frankl říká, 

existenciální analýza a logoterapie spadají do oblasti spirituality, protože se vyrovnávají 

s náboženskou problematikou.442 Frankl se ocitá na přechodu mezi nenáboženskou a 

náboženskou spiritualitou. Jeho pojetí je široké. Zahrnuje obě tyto stránky a komplementárně 

je spojuje. Přechod mezi nimi není zcela zřetelný. Frankl prezentuje biblickou spiritualitu 

v nejvyšším smyslu, která v mnohém připomíná učení Jana od Kříže.443  

 Frankl říká, že lidská existence je rozdělena do tří dimenzí: biologické, psychické a 

duchovní (noetické). Duchovní dimenze není totožná s náboženskou dimenzí, ale nevylučuje 

ji. Propojením všech těchto tří entit je tvořen člověk.444 Člověk tedy představuje průsečík tří 

vrstev, které od sebe nelze oddělit. Duše (psyché) je pro Frankla mostem mezi tělem, které 

řadí člověka do světa přírody, a duchem (logos), který je noogenní vrstvou bytí. Logos je 

nositelem objektivně existujícího smyslu.445 Teprve tato trojjediná celost znamená celého 

člověka. K celému člověku patří i duchovní složka, a patří k němu dokonce jako jeho 

nejvlastnější.446 Duchovní osoba zakládá jednotu a celost bytosti člověka. Významný český 

teolog Zdeněk Trtík, který Franklovy práce reflektuje, píše, že „je nesprávné redukovat 

člověka jen na jeho jeden rozměr. Člověk není jen sóma a psyché, nýbrž také duch, který 

vytváří jeho osobní jednotu.“447 

 Dle Miloše Rabana je Franklovým největším objevem myšlenka existence 

transcendentálního duchovního nevědomí.448 Psychologové nevědomí definují jako myšlenky, 

strachy a touhy, které si člověk neuvědomuje, ale které působí na jeho chování. Jinými slovy 

– jedná se o obsah mysli, který ovlivňuje naše jednání, aniž o něm víme. Přirozené pudové 

impulzy jsou do nevědomí zatlačovány skrze zákazy a tresty.449 Tématem nevědomí se blíže 
                                                
442 RABAN, M. Duchovní smysl člověka. s. 128. 
443 RABAN, M. Duchovní smysl člověka dnes. s. 130. 
444 Trinitární chápání člověka (Sóma, Psyché, Nous) neboli třídimenzionální antropologie. 
445 TAVEL, P. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla. s. 125.  
446 FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství. s. 16. 
447 TRTÍK, Z. Teologicko antropologické předpoklady psychiatrie. In Theologická revue Československé církve,  

     s. 20. 
448 RABAN, M. Duchovní smysl člověka dnes. s. 132. 
449 Nevědomí. In HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.  

     s. 356. 
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zabýval zejména S. Freud, který kladl důraz na pudovou složku nevědomí. Je však třeba říci, 

že není jen pudově nevědomé, ale také duchovně nevědomé. Nevědomé neobsahuje jen 

pudovou, ale i duchovní složku. Obsah nevědomého se tak jeví podstatně rozšířený a 

nevědomí, neboli podprahové já, je samo rozčleněno na nevědomou pudovost a nevědomou 

duchovnost.450 Opravdová hlubinná osoba je vždy nevědomá. Lze také říci, že duchovní 

hlubinná osoba je nereflektovatelná. 

 V transcendentálním duchovním nevědomí se nachází božské „Ty“. Víra v toto 

neuvědomované božské „Ty“ se nazývá neuvědomovaná víra.451 Objevující se 

neuvědomovaná dispozice člověka k víře by znamenala, že Bůh je námi už od počátku 

neuvědomovaně zamýšlen, že už od počátku máme, i když neuvědomovaný, přesto 

intencionální vztah k Bohu. A právě takto chápaného Boha nazýváme neuvědomovaným 

Bohem.452  

 

6.4 Neuvědomovaný Bůh453 

Podle Frankla Bůh není konkrétní místo či konkrétní přesvědčení, nýbrž je všude, na 

každém místě, v každé zkušenosti, v každém z nás. Spiritualita je naší vrozenou schopností a 

formujícím prvkem naší mysli. Není vnější či okrajovou záležitostí, ale naopak přebývá 

v jádru našeho bytí a emočního života.454   

 Koho Frankl nazval „neuvědomovaným Bohem“, toho nehledá mimo lidský dosah, ale 

Bůh je tady s námi na zemi. A nejenom s námi, ale zejména v každém z nás. „Kdyby měl být 

Bůh, pak by si nevykládal špatně, když ho někdo zaměňuje s vlastním já a přejmenovává ho 

tak.“455 

Podobně to vidí např. Victor L. Schermer, který uvádí, že všichni v sobě máme něco 

božského.456 Máme část božského ve svém nitru, ve své duši a ve svém srdci. Záleží to 

                                                
450 FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství. s. 13. 
451 RABAN, M. Duchovní smysl člověka dnes. s. 132. 
452 FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství. s. 39. 
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454 SCHERMER, V. L. Duch a duše. s. 33. 
455 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 73. 
456 SCHERMER, V. L. Duch a duše. s. 32. 
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skutečně jen na nás samých, zda tohoto „našeho Boha“ objevíme a využijeme jeho schopností 

ku prospěchu nás i ostatních. 

 Obdobně Pinchas Lapide457 popisuje tuto zkušenost jako fenomén chvění v člověku, 

jako božský plamen v nás, Boží závan, který nám propůjčuje lidskou důstojnost a který nás 

rozviřuje.458 

 

„Je to Bůh ve mně, který ze mne chce udělat plného člověka, jakým ještě zdaleka 

nejsem. Proč hledáme Boha nahoře ve hvězdách, ve všech možných –ismech, v celém vnějším 

světě, kde je jistě také, namísto toho hledat jej v našem nejniternějším nitru (...)?Proč bloumat 

v dálkách, když tento Bůh dlí ve mně jako plamínek a čeká jen na to, aby skrze mne mohl 

planout?459 Bůh je onen hlas ve mně, který mě povolává, abych se stal tím, kým jsem určen se 

stát.“460 

 

Erich Fromm461 v knize „Psychoanalýza a náboženství“ při výkladu humanistického 

náboženství vyzdvihuje jednotu Boha a člověka.462 Z prohlášení, že člověk je stvořen 

k obrazu Božímu, vyvozovali božskou a lidskou jednotu např. mystikové.463 

Viktor Frankl rozlišoval mezi pasivním a aktivním chápáním religiozity. Ať se 

člověku přihodí jakákoliv špatná situace, tak nelze zhrouceně nečinně sedět, bědovat a čekat, 

jak nám Bůh pomůže. Je třeba aktivně se spolupodílet na Boží pomoci, Boží podpoře člověka. 

Jedině poté se jeho milost a laskavost může projevit v plné míře.464  

Franklův důraz na lidskou svobodu se zřetelně odráží v jeho představě aktivistické 

religiozity. Pokud se v případě našich osobních krizí rozhodneme pro rezignaci, nemůže nám 

                                                
457 Pinchas Lapide (*28. 11 1922 ve Vídni – †23. 10. 1997 ve Frankfurtu nad Mohanem) – židovský teolog  

     a religionista. 
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461 Erich Fromm (*23. 3. 1900 ve Frankfurtu nad Mohanem – †18. 3. 1980 v Locarnu) – německo-americký  
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463 FROMM, E. Psychoanalýza a náboženství. s. 58.  
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    nevyužili k tomu, aby v životě prosazovali dobro, neboť vždy čekali, až se úkolu, za který byli odpovědní oni  

    sami, chopí nějaká síla sídlící mimo ně i mimo přírodu.“ 
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Bůh nijak pomoci, protože Bůh nejvíce přeje lidské aktivitě. My se musíme přičinit o to, aby 

došlo v určitých těžkých situacích našich životů ke zlepšení. Při šťastných a úspěšných 

událostech jsme to opět pouze my, naše schopnosti a Bůh v nás, kdo si zaslouží ocenění.  

Podobně uvažuje i Erich Fromm, který aktivní chápání religiozity popisuje jako tzv. 

humanistické náboženství. To se soustředí kolem člověka a jeho sil. Člověk musí rozvíjet své 

rozumové schopnosti, aby pochopil sebe, své vztahy k druhým a své postavení ve vesmíru. 

Lidským rozumem lze dosáhnout co největší síly, ne co největší bezmoci. Bůh je u něj 

symbolem moci člověka, nikoliv symbolem ovládání a síly.465 

Ve chvílích zoufalství a utrpení je ale pro mnohé lidi velmi jednoduché sepnout ruce, 

v pláči se obrátit k Bohu a čekat, co se bude dít. Ale pokud se my sami nevzchopíme a 

nepřijmeme zodpovědnost za naše činy, tak Bůh v nás nemůže skutečně ukázat, co umí a čeho 

jsme my sami opravdu schopni. „Víra, která vede jen ke spínání rukou a ke kleku může možná 

dávat pocit bezpečí. Ale vůli Boží nestačí. Víra musí vést ke skutkům.“ (Lapide)466 Byli jsme 

stvořeni k obrazu Božímu a tudíž i my máme „božské schopnosti.“ Svůj život věnujeme 

uskutečnění nejvyšších principů lidské existence, lásce a rozumu, abychom se stali tím, kým 

již potenciálně jsme, a to bytostí stvořenou k podobě Boží.467 

Paralelu k pasivnímu přístupu k religiozitě můžeme opět nalézt u E. Fromma, který do 

kontrastu k humanistickému náboženství klade tzv. autoritářské náboženství. Jeho základním 

prvkem je podrobení se síle, která člověka přesahuje. Božstvo je v něm vnímáno jako 

všemocné a vševědoucí, člověk je oproti tomu chápán jako bezmocný a bezvýznamný. Síly 

může nabýt jedině tím, že se bezmezně odevzdá božstvu, čímž získá jeho milost.  

Autoritářskému náboženství mohou mít podle Fromma blízko též různé rituály či neurózy. 

(Rituály a neurózy vnímá Fromm takřka jako synonyma, s tím rozdílem, že kult je záležitostí 

více lidí, kdežto neuróza je záležitostí jednotlivce).468 

Můžeme dosáhnout všeho, co chceme, ale nesmíme se bát aktivně jednat a přijmout za 

své činy odpovědnost. Také Vratislav Kratochvíl se domnívá, že člověk by v žádném případě 

neměl bez reptání přijímat, snášet svůj úděl a smířit se s ním.469 Bůh je s námi po celý náš 

                                                
465 FROMM, E. Psychoanalýza a náboženství. s. 46-47. 
466 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 67. 
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468 FROMM, E. Psychoanalýza a náboženství. s. 45-46. 
469 KRATOCHVÍL, Vratislav. Cíle psychoterapie lidí v kritických situacích. Theologická revue Církve  

    československé husitské. 1973, VI., č. 2, s. 49. 
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život, ať už mu říkáme Bůh, vyšší princip, duchovní smysl či jakkoliv jinak. Každý člověk 

v něco věří a ten, který říká, že nevěří, buď vědomě lže anebo si svou vnitřní víru nechce 

připustit. Lidé, kteří se považují za nevěřící, se ale často ptají po smyslech a cílech různých 

věcí a událostí. A to je, jak uvádí A. Turková, největším důkazem jejich hluboké vnitřní víry 

v existenci Boha.470  

Vraťme se nyní k pojmu „spiritualita“. Je základem veškeré lidské zkušenosti. Je 

přítomna i v jejím popření. I ti nejzatvrzelejší ateisté či existencialisté zápasí s významem a 

smyslem života, i když svět je pro ně absurdním místem bez Boha.471 V knize rozhovorů mezi 

Pinchasem Lapidem a Viktorem Franklem472 je diskutována i právě zmíněná otázka ateismu. 

Lapide uvádí, že ve všech setkáních s ateisty přišel na to, že v tomto světě je jen málo 

skutečných ateistů. Dají se dle něj rozdělit do tří skupin:  

1) antiklerikalisté, kterým vadí tzv. Boží správci, Boha obviňují ze všeho, co zde 

napáchali kněží a další duchovní; 

2) pseudoateisté – jsou nazlobení na karikaturu Boha, kterou jim namluvili doma nebo ve 

škole; 

3) anti-teisté – židovská specialita, kteří s Bohem bojují, protože mu nechtějí odpustit 

existenci zla ve světě. 

 

Lapide k tomuto dále říká: „Nejsou ateisté, protože ateismus je postoj, při kterém se 

Bohu zívá do obličeje, nýbrž anti-teisté, kteří v potu tváře bojují s Bohem jako náš otec Jákob, 

který celou noc zápasil s andělem, až mu za ranního rozbřesku dal jméno Izrael.“473 Frankl na 

to reaguje a dodává, že „za ateismus mohou někteří úzkoprsí teisté, lépe řečeno teologové, 

kteří bazírují na maličkostech. Tak jako ateismus na jedné straně může zavinit slabá úroveň 

interpretů, na druhé straně to může být sebepřecenění lidí, kteří jsou orientovaní pouze na 

přírodovědný model.“474 

Franklova analýza teismu a ateismu jej vede k myšlence, že v každém člověku je 

otevřen určitý prostor pro religiozitu, kterou Frankl charakterizuje výrazem „neuvědomovaný 

Bůh.“ Neuvědomovaná religiozita vystupuje ze středu člověka, z osoby samotné, pokud však 
                                                
470 TURKOVÁ, Alžběta. Židovská teologie a holocaust. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. s. 14. 
471 SCHERMER, V. L. Duch a duše. s. 23. 
472 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 40. 
473 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 41. 
474 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 48-49. 
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nezůstává v hlubině osoby, v jejím duchovním nevědomí, jako potlačená religiozita.475 Frankl 

dále píše, že o nevědomé religiozitě platí také to, co platí o celém nevědomí – že může být 

patogenní. 

Jedním ze základních úkolů člověka je otevřít se této neuvědomované religiozitě. 

Svoji religiozitu by si měl člověk nejlépe uvědomit sám od sebe. Otevření se tomuto 

religióznímu prostoru však vylučuje jakýkoliv donucovací prostředek. Duchovní nebo lékaři 

mohou být na této cestě průvodci. Člověk ale k religióznímu vnímání nemůže být donucen 

někým jiným, natož sám sebou. Neplatí „musíš věřit“, ani „chci věřit.“ Víra není „vědecký 

objev“ ani filosoficko-antropologická spekulace. Víru je třeba chápat spíše jako dar nebo 

milost, a ta nám je buď dána, nebo není. K probuzení víry a lepšímu vnímání obdarování 

mnohdy dopomůže i vnější stimul, kterým může být např. prožitek nějaké mezní situace, 

povolání shůry, zázračné uzdravení apod. O stejném problému přemýšlel již Frankl, když 

napsal, že „religiozita je skutečná jen tam, kde je také existenciální, kde k ní člověk není 

nějakým způsobem dotlačen, nýbrž sám se pro ni rozhodne. Skutečná religiozita musí mít čas, 

aby mohla spontánně vyklíčit. Na člověka by se v těchto věcech nikdy nemělo naléhat.“476  

Buď člověk věří celým svým srdcem anebo má pochybnosti a své důvody k tomu, aby 

nevěřil, ale žádným nátlakem nejde docílit toho, aby uvěřil. Frankl nevnucoval svým 

pacientům během psychoterapie náboženské hodnoty. Logoterapie vede klienta k odhalení 

jeho osobního smyslu, jenž musí být svobodně nalezen jím samotným, a který může mít 

náboženský nebo nenáboženský význam.477 Slovy Ericha Fromma: „Není totiž důležité, jestli 

se člověk vrací k náboženství a věří v Boha, ale zejména to, zda žije v lásce a přemýšlí o 

pravdě.“478 

 

 

 

 

 

 

                                                
475 FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství. s. 41. 
476 FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství. s. 45. 
477 RABAN, M. Duchovní smysl člověka dnes. s. 134. 
478 FROMM, E. Psychoanalýza a náboženství. s. 19. 
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6.4.1 Bůh a Osvětim 

Jsou lidé, kteří jakékoliv Boží jednání v životě člověka popírají. Hlavní záminkou pro 

ně bývá obvykle otázka teodicey,479 kterou se nyní budeme krátce zabývat. S teodiceou 

souvisí rovněž otázka po existenci Boha, po jeho uvědomění si. Opět se tedy dostáváme 

k neuvědomovanému Bohu. 

Základem problému teodicey mohou být následující výroky: „Proč je ve světě zlo, 

když je nad námi dobrý Bůh? Proč Bůh tváří v tvář tak strašlivému utrpení, jaké se přihodilo 

např. v Osvětimi, nezasáhl a mlčel? Proč tomu nezabránil?“ Bůh byl odedávna považován za 

pravzor všeho smyslu, a přesto je ve světě tolik nesmyslnosti, tolik nesmyslného utrpení a 

nesmyslné viny.480 Tímto a podobným způsobem lidé odůvodňují svůj názor na neexistenci 

Boha. Pro věřícího je holocaust potvrzením jeho víry, ale nevěřícímu potvrzuje jeho 

nevěru.481 Ateisté vidí v osvětimských hrůzách svůj hlavní pilíř.482 

Podle nevěřícího člověka, kdyby Bůh byl, pak by se jistě nemohl k člověku otočit zády 

a pomohl by mu. Lidé takto často argumentují i v případě válek. Domnívají se, že kdyby Bůh 

byl, tak by nedopustil války, hladomory, zabíjení, živelné pohromy apod. Nenechal by ho 

trpět a bezdůvodně umírat z rozmaru a zvrhlého potěšení dalších jedinců. Všechny tyto 

události jim slouží jako důkaz toho, že Bůh není.  

 

Americký teolog Paul Tillich ve svém díle „Systematická teologie“ rovněž hovoří o 

otázce teodicey:  

„Při teodicee jde nejprve o fyzické zlo, o utrpení a smrt. Poté o zlo morální, hřích a 

sebezničení. Fyzické zlo je přirozený důsledek konečnosti tvorstva, morální zlo je tragický 

                                                
479 Doslovně: ospravedlnění Boha. Jde o starý problém filozofie a teologie a týká se přítomnosti zla ve světě.  

     Klíčovou otázkou je, proč Bůh, pokud je všemohoucí a dobrý, dopouští zlo? Tímto tématem se již od  

     starověku zabývali skeptici i agnostikové, na počátku novověku téma teodicey znovu otevřel Gottfried  

     Wilhelm Leibniz (*1. 7. 1646 v Lipsku – †14. 11. 1716 v Hannoveru), který také roku 1710 poprvé pojem  

      teodicea použil ve svém pojednání Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et  

     l'origine du mal. 
480 KÜNG, H. Bůh a utrpení. In KUSCHEL, K.-J. ed., Teologie 20. století: antologie. s. 317. 
481 SACKS, Jonathan. Chrisis and Covenant: Jewish Thought after the Holocaust. Manchester: Manchester  

     University Press, 1992. s. 48. 
482 KÜNG, H. V co věřím. s. 189. 
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důsledek svobody tvorstva. Stvoření konečné svobody je riziko, které na sebe bere božské 

tvoření.“483 

 

K tématu Boha ve spojitosti s událostmi v Osvětimi se vyjádřil i Viktor Frankl:  

„Někteří ateisté tvrdí, že po Osvětimi už nelze skládat básně, jiní, že se po Osvětimi 

nedá věřit v Boha. (...) Kolik lidí tvrdí, že v Osvětimi museli lidé víru ztratit! Ale není to 

pravda.“484  

 

Podle Franklových zkušeností víra lidí, jež jsou pod tlakem utrpení, naopak roste, sílí, 

než padá. Paradoxně lidé v Osvětimi nejenže víru neztratili, ale spíše znovu získali nebo svou 

stávající víru dokonce posílili. Jde o víru navzdory Osvětimi.485  

V kontrastu s Franklovým názorem je mínění Richarda Rubensteina,486 profesora 

náboženství ve Spojených státech a muže, který přežil holocaust. Rubenstein přichází s 

radikální myšlenkou, a to, že po Osvětimi už není možné věřit v Boha. Bůh tradičního 

judaismu zemřel. O současné historické epoše Rubenstein hovoří, podobně s Nietzschem, 

jako o „čase smrti Boha“.487 Eliezer Berkovits,488 další významný židovský filosof, k tomu 

uvádí, že pro jeho generaci představuje Osvětim vrcholnou krizi víry. Po holocaustu je třeba 

přít se a zápasit s Bohem.489 Svůj názor na problematiku Osvětimi vyjádřila také německá 

teoložka Dorothee Sölle,490 jež se domnívá, že víra v Boha po Osvětimi je myslitelná jen 

tehdy, je-li Bůh na straně obětí a zakouší jejich bolest. D. Sölle vidí lidskou bolest jako bolest 

Boží.491 
                                                
483 TILLICH, Paul. Systematische Theologie. 8. vyd. Berlin: W. de Gruyter, 1987, slovenský překlad s. 175. 
484 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 53-54. 
485 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 54. 
486 Richard Lowell Rubenstein (*8. 1. 1924 v New Yorku) – židovský teolog, spisovatel, profesor náboženství  

     ve Spojených státech. 
487 RUBENSTEIN, Richard L. After Auschwitz: History, Theology, and Contemporary Judaism. 2. vyd.  

     Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992. s. 249-251. 
488 Eliezer Berkovits (*8. 9. 1908 v Nagyvaradu (tehdejší Rakousko-Uhersko) – † 20. 8. 1992 v Jeruzalémě) – 

     židovský rabbi, teolog a vzdělanec v oboru ortodoxního judaismu. 
489 BERKOVITS, Eliezer. Faith after the Holocaust: An Agenda for Dialogue. New York: Ktav Publishing,  

     1973. s. 68. 
490 Dorothee Sölle (*30. 9. 1929 v Kolíně – †27. 4. 2003 v Göppingenu) – evangelická teoložka, profesorka  

     teologie na Union Theological Seminary. 
491 SÖLLE, Dorothee. God's Pain and Our Pain: How Theology has to Change after Auschwitz. In MADURO,  
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Švýcarský teolog Hans Küng k otázce teodicey píše následující: 

„Jestli Bůh existuje, pak byl i v Osvětimi! Věřící nejrůznějších náboženství a konfesí se 

nevzdávali ani v této továrně na smrt myšlenky, že vzdor všemu – Bůh žije. (...) I v samotné 

Osvětimi nesčetní Židé i rovněž někteří křesťané přes všechny hrůzy věřili ve skrytě 

přítomného, nejen spolutrpícího, ale i slitovného Boha. Důvěřovali a také se často modlili 

dokonce i v pekle Osvětimi! V koncentračních táborech se nejen s nejvyšším utajením citovalo 

z Talmudu a dodržovaly se svátky, ale lidé se dokonce tváří v tvář smrti s důvěrou modlili 

k Bohu. (...) Proto, že se lidé modlili dokonce i v Osvětimi, není modlitba po Osvětimi o nic 

lehčí, avšak není a nemůže být nesmyslná. 

Současně však i věřící musí připustit, že neexistuje odpověď na otázku: Jak mohl být 

Bůh v Osvětimi, aniž by Osvětimi zabránil? (...) Jak mohl Bůh „přihlížet“, že se Osvětim stala 

skutečností? Jak mohl „přihlížet“, když proudil plyn a hořely spalovací pece?“492 

 

Na tuto otázku dává svéráznou odpověď židovský filosof Hans Jonas,493 který v roce 

1984 přednášel na univerzitě v Tübingen o Boží bezmoci: „Bůh v Osvětimi nečinně mlčel 

nikoliv proto, že by zasáhnout nechtěl, nýbrž proto, že nemohl.“494 

Hans Küng dále vysvětluje tuto odvěkou otázku „proč Bůh zlu nezabránil“ na 

odpovědi Tomáše Akvinského.495 Ten říká, že Bůh zlo nechce, neboť je bezmezně dobrý a 

spravedlivý. Ale na druhou stranu ani nechce, aby zlo nebylo. Bůh tedy, dle Akvinského, 

existenci zla připouští. Tím také dovoluje, aby nás zlo vychovávalo a trestalo. Podobně podle 

G. W. Leibnize Bůh existenci zla připouští v zájmu celkové harmonie.496 

Pokud se lidé ptají, kde byl v té chvíli Bůh, že dopustil všechnu hrůzu válek a 

koncentračních táborů, pak by bylo dobré a jistě zcela relevantní položit si otázku, kde byl 

v té chvíli člověk, když byly páleny, zabíjeny a mrzačeny miliony nevinných lidí? 

                                                                                                                                                   
     Otto. Judaism, Christianity and Liberation: An Agenda for Dialogue. Maryknoll, New York: Orbis Books,  

     1991. s. 122-114. 
492 KÜNG, H. Krédo: Apoštolské vyznání víry dnes?. s. 92, 95-96. 
493 Hans Jonas (*10. 5. 1903 v Mönchengladbachu – †5. 2. 1993 v New Yorku) – židovský filosof německého  

     původu. 
494 KÜNG, H. V co věřím. 184-185. 
495 Tomáš Akvinský (*1225 v Roccasecco – †7. 3. 1274 v Fossanově) – katolický filosof a teolog scholastické  

     tradice, zvaný Doctor angelicus. 
496 KÜNG, H. V co věřím. 180-181. 
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Domnívám se, že v této věci nejde o otázku teodicey, ale spíše o problém 

antropodicey.497 Frankl tvrdí, že „kdyby Bůh chtěl, byl by stvořil svět, který by protiklad 

dobra a zla nepotřeboval.“498 Lapide to vidí jako problém člověka, ne Boha. Člověk útočí na 

člověka, ne Bůh na člověka. Nelze Boha zneužívat a vinit ho za to, co si lidé spáchali 

navzájem.499 Stejný názor má i Alžběta Turková, jež uvádí, že tábory smrti byly vytvořeny 

lidmi, ne Bohem a z toho důvodu také holocaust nemůže zničit víru v Boží prozřetelnost. 

Holocaust je problémem člověka, který se vzbouřil proti Božímu slovu a odmítl nést 

zodpovědnost za své vlastní činy.500  

Člověk musí přijmout zodpovědnost za své skutky, ať už mají osobní charakter, nebo 

se jedná o činy s dopadem na celé lidstvo. To je dar i prokletí svobody. Bůh nám nechává 

svobodu a možnost rozhodnout se nejlépe podle našeho vědomí a svědomí, a hlavně nést 

zodpovědnost za naše jednání, případně nejednání. Je to Bůh, který chce dobro, ale dává nám 

svobodu i ke zlu.501 Člověk má tedy vždy možnost rozhodnout se, jakou cestou půjde – cestou 

míru či cestou války. A je to jen a jen člověk, který nese zodpovědnost za zvolení zla, které si 

svobodně vybral. Konceptem svobodné vůle někteří myslitelé vysvětlují zlo, které bylo 

spácháno během holocaustu. Je ho dokonce možné vidět jako důsledek svobodné vůle 

člověka.502 

 

„Bůh, v něhož věřím, je Bohem svobody ve dvojím slova smyslu: On sám je svobodným 

tzn. nedrží se našich pravidel hry a dal nám ten strašný dar svobody, kdy mu můžeme říci ano, 

nebo ne. Může být nevědomým Bohem v nás, a když hlasitě křičíme a hlučíme, neslyšíme jeho 

tichý hlas v našem nitru.“503 píše P. Lapide. 

 

Závěrem 6. kapitoly se zeptejme slovy Hanse Künga: „Jaký smysl má svoboda, kterou 

Bůh lidem daroval, jestliže vede k takovým zrůdnostem?“504 

                                                
497 Ospravedlnění člověka. 
498 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 62. 
499 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 57. 
500 TURKOVÁ, A. Židovská teologie a holocaust. s. 50. 
501 „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo.“ Dt 30,15 
502 TURKOVÁ, A. Židovská teologie a holocaust. s. 50. 
503 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 56. 
504 KÜNG, H. V co věřím. 182. 
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7. MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ ZKUŠENOST U FRANKLA 
 

Téma neuvědomovaného Boha, které jsme nastínili v minulé kapitole, může úzce 

souviset s Franklovou duchovní zkušeností, jež nese také rysy náboženské zkušenosti. Tato 

Franklova duchovní zkušenost mohla hrát významnou roli při konstituci Franklova výrazu 

„neuvědomovaný Bůh“ a byla rovněž důležitá pro Franklův přístup k náboženství. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla porovnat jeho zkušenost s náboženskou paralelou, kterou spatřuji 

v zážitku apoštola Pavla. Struktura jejich zkušeností je totiž velice podobná. 

Spouštěcím mechanismem pro probuzení víry v člověku může být kromě jiného 

zvláštní duchovní zkušenost. Co však taková náboženská zkušenost vůbec je? Čím se liší od 

ostatních zkušeností? Zdeněk Trtík vidí odlišující prvek ve vědomí transcendentního Boha, 

který se dává člověku poznat právě v náboženské zkušenosti. Dle něj je náboženská zkušenost 

poznáním Boha. Je to poznání náboženské, praktické a hodnotící.505 

Poznání Boha ve zjevení se děje prostřednictvím extáze. Tento pojem je v literatuře 

hojně používán, ale co vlastně v teologii znamená „prožít extázi“? Paul Tillich vysvětluje 

extázi jako stav, kdy vědomí transcenduje svůj obvyklý stav. Není to negace rozumu, ale 

jedná se o stav, kdy je rozum za hranicí sebe samého. Tillich dále poukazuje na to, že 

extatická zkušenost se uskutečňuje výlučně pomocí manifestace mystéria v situaci zjevení, a 

to jen tehdy, když je duch uchvácený mystériem, jakožto základem bytí a smyslu. Takováto 

zkušenost extáze má univerzální význam.506 

 

7.1 Franklovo duchovní setkání s Tilly v paralele s obrácením Saula            

u Damašku 

Mimořádný okamžik spojený s extází prožívá i Frankl při svém věznění v pracovním 

táboře v Německu. Všimněme si, že přestože se zde jedná o náboženskou zkušenost, je 

popsána nenáboženskými slovy. Slovy lékaře, vězně a člověka, který je na pokraji svých sil, a 

přeci se mu dostane daru Boží milosti.  

V následujícím textu uvádím překlad Franklova textu od Zdeňka Trtíka, který 

Franklovo dílo jako první uvedl do českého prostoru myšlení. 

                                                
505 TRTÍK, Zdeněk. Theologické úvahy. s. 117. 
506 TILLICH, P. Systematische Theologie. slovenský překlad s. 79. 
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„Tu před sebou vidím obraz své ženy. Můj duch je nyní plný postavy, kterou držím 

pevně v podivně živé představě, jakou jsem v normálním životě nikdy nepoznal. Hovořím se 

svou ženou. Slyším, jak odpovídá, vidím, jak se usmívá, vnímám její vyzývavý a povzbudivý 

pohled, zářící více, než slunce právě vycházející.  

Tu mnou proniká myšlenka, že poprvé ve svém životě zakouším pravdu, kterou mnozí 

myslitelé vytěžili ze svého života jako vrchol moudrosti, a mnozí básníci opěvovali, že 

poslední a nejvyšší, k čemu se lidské bytí může povznést, je láska. Nyní chápu smysl toho, 

k čemu jako k poslednímu a nejvyššímu dospělo lidské myšlení, dychtění a víra: vykoupení 

tvorů láskou a v lásce! Chápu, že člověk, kterému v tomto světě nezbývá již nic, může být 

šťasten alespoň ve chvílích, kdy je v nejhlubším nitru oddán obrazu milovaného člověka. 

Člověk v nejžalostnější vnější situaci, v níž se nemůže realizovat činem, a v níž jeho jediný 

výkon může záležet v pravém, nehrbícím se utrpení, nalezne naplnění svého bytí v kontemplaci 

vnitřního duchovního obrazu milovaného člověka. (...) 

 Můj duch dosud lpí na obraze milované ženy. Ještě s ní mluvím, ještě hovoří ona se 

mnou. Tu mě něco napadá. Vždyť vůbec nevím, zdali ještě žije. Vím však jedno – právě jsem to 

poznal, že moje láska k nějakému člověku nemíní ani tak jeho tělesnou existenci, jako spíše a 

co nejhlouběji jeho duchovní bytost, způsob bytí („So sein“, jak říkají filosofové), takže jeho 

bytí zde při mně („Dasein“), ano jeho tělesná existence vůbec, není jaksi otázkou. Nevím a 

nemohu vědět, zda milovaná bytost ještě žije, nebo ne.“507 

 

Pasáž Franklova setkání s Tilly lze považovat za jeden z nejdůležitějších a 

nejniternějších momentů u Frankla z hlediska religiozity, jaký lze v jeho spisech nalézt. 

Frankl ve svých knihách na rovinu nesděluje, zda je věřícím člověkem. Na konkrétní otázku 

Pinchase Lapideho, jestli je věřící, Frankl odpovídá: „Nevěřím, že mohu říct, že věřím.“508 Ve 

své autobiografii pak uvádí: „Jako dítě jsem byl zbožný, ale potom – v pubertě – jsem prošel 

také ateistickou fází.“509 Jeho žák a následovník Alexander Batthyany píše, že se obecně 

předpokládalo, že Frankl byl věřícím člověkem. I vzhledem k prožitým ranám osudu se nebyl 

                                                
507 FRANKL, Viktor E. Člověk hledá smysl: Úvod do logoterapie. přel. Zdeněk Trtík. 1. vyd. Praha:  
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508 FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. s. 70. 
509 FRANKL, V. E. Co v mých knihách není. s. 43. 
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ochoten vzdát své víry a celý život se stýkal se zástupci různých náboženských hnutí a rád se 

vydával za hranice konfese.510  

Domnívám se, že lze dokonce tvrdit, že Frankl byl existenciálně věřícím člověkem. 

Jeho víra byla prokazována jeho životem – jeho bytím a celkovým postojem. Nepotřeboval o 

ní hovořit. Nemusel nikoho slovy přesvědčovat, jak moc a zdali vůbec je věřící. Jeho život byl 

tím největším důkazem. Způsob jeho existence je důkazem jeho víry.  

Franklova druhá žena Elly vzpomíná na jediný moment, kdy Frankl otevřeně 

promluvil o své víře. Stalo se tak, když jí popisoval situaci těsně po svém návratu z lágru 

v roce 1945, kdy ještě před návratem do Vídně pobýval v Mnichově. Tam měl možnost vidět 

v biografu dokumentární film o Osvětimi. Bylo to současně v období, v němž se dozvěděl, že 

jeho matka, již nesmírně miloval, v Osvětimi zahynula. Tehdy Frankl Elly řekl „Kdyby 

nebylo mé hluboké víry v Boha, byl bych se v té době oběsil.“511 

 Vraťme se opět k Franklově niterné zpovědi o setkání s Boží láskou prostřednictvím 

jeho první ženy Tilly, již nalezneme v knize „Člověk hledá smysl“, vyprávějící o zážitcích 

z koncentračního tábora. Situace, která je zde citována, se odehrává v momentě, kdy Frankl 

společně se svými kamarády v koncentračním táboře pochodují k místu stavby. Je brzy ráno, 

ještě je téměř tma, všem je nesmírná zima a všichni rozespale klopýtají a snaží se na sebe 

neupoutat pozornost stráží. Ti na vězně křičí a bijí je. V této přetěžké chvíli zbývají vězňům 

jen jejich vlastní myšlenky a úvahy. O ty je stráže nemohou připravit. „Kdyby nás tak viděly 

naše ženy!“ zašeptá Franklův kamarád, který pochoduje v řadě vedle něj.512 A právě v tomto 

momentě se Frankl dostává do zvláštního stavu extáze. Z ničeho nic je zcela mimo realitu, 

duchem nepřítomný, ve svém vlastním duchovním světě. Je doslova uvržen do setkání se 

svojí ženou Tilly a vše ostatní pro něj přestává existovat. Frankl v tomto momentě ztrácí 

kontakt s realitou. Neslyší křik stráží, úpění spoluvězňů, nepociťuje zimu, nevnímá rány od 

dozorců a nic ho nebolí. Pocity z předmětného světa jsou zcela utlumeny. Přítomnost Tilly 

totiž veškerou fyzickou bolest potlačila. Ostatní spoluvězni nic tak výjimečného jako Frankl 

neprožívají. Tato výsada byla dána výhradně jemu.  

                                                
510 BATTHYANY, Alexander. Logoterapie a náboženství. In FRANKL, V. E., LAPIDE, P. Bůh a člověk  

    hledající smysl. s. 34. 
511 KLINGBERG, H., Jr. When Life Calls Out to Us. s. 322. 
512 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 29. 
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 Je ovšem otázkou, zda se Frankl duchovně setkal právě s Tilly. Byla to skutečně jeho, 

v té době již zesnulá, manželka nebo byl jeho zážitek ve vyšší duchovní dimenzi? Je možné, 

že se Frankl na pokraji zoufalství, bolesti a trýzně setkal tváří v tvář s Bohem? Domnívám se, 

že zde šlo o setkání na pomezí jiné dimenze. Nutno říci, že šlo o dimenzi obohacenou o zcela 

realistický rozměr haptické přítomnosti jeho ženy. Frankl ji vidí, slyší, vnímá její úsměv i její 

vyzývavý pohled. Tilly ho v tu chvíli oslovuje více, než kdykoliv před tím. Ona ho v tom 

momentě přitahuje k sobě a vábí. Zdá se, že stačí jen krůček a bylo by možné se jí dotknout, 

obejmout ji. Boží láska byla Franklovi skrze Tilly naplno zjevena.   

 Toto nádherné setkání pro něj bylo rovněž maximálně motivující. Nevíme přesně, 

v jakém duševním rozpoložení se Frankl před tím ocital, ale vzhledem k okolnostem je 

pravděpodobné, že mohl být u konce svých sil, už nemusel vidět další možnou cestu svého 

života, mohly ho přepadat ty nejchmurnější myšlenky, jaké jen člověka mohou napadnout. 

V nich mu zabránilo toto setkání – setkání s milovanou Tilly, které mu dokázalo, že jeho 

utrpení je smysluplné. 

 Frankl v tom momentě zakusil nesmírnou blaženost, která mu dala nový smysl života, 

důvod nevzdávat se, nepropadat zoufalství a bojovat dál. Dala mu novou existenci. Tato 

událost trvala sice jen nepatrnou chvíli, ale byla tak důležitá, že na ni Frankl vzpomínal po 

celý svůj následující život. Tillichovou terminologií lze říci, že Frankl zakusil podíl na novém 

bytí. Prožil blažené vidění v lásce, které nikdy před tím nezažil. „Poprvé v životě jsem 

schopen pochopit výrok o andělích, kteří jsou blažení v nekonečně milujícím zření věčné 

slávy.“513  

Šlo o novou, dalo by se říci světskou zkušenost v této konkrétní těžké situaci, skrze niž 

začal Frankl chápat i náboženské zkušenosti. Frankl se na krátký okamžik ocitl v nové 

dimenzi. Tento mimořádný stav k němu přišel sám od sebe. Vůbec ho nečekal a nepřipravoval 

se na něj. Sám k němu přišel a také sám odešel. Pravděpodobně už nikdy více Frankl tento 

stav nezažil. Dostalo se mu zjevení, do kterého byl vtažen a byl jím zcela pohlcen.  

 Franklův stav extáze lze uvést do paralely se známým biblickým novozákonním 

textem, konkrétně z knihy Skutky apoštolů. Jedná se o chvíli, kdy je Saul na cestě do 

Damašku, ale najednou se cosi přihodí, jeho cesta je zastavena, Saul padá k zemi zasažen 

zvláštním hlasem a ocitá se v obdobné extázi jako Frankl. Na této mimořádné události, kdy 

Saul stojí tváří v tvář vzkříšenému Pánu, je založen i následný Pavlův apoštolát. 

                                                
513 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 30. 



 105 

 „Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl 

na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ 

On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, 

co máš dělat.“ Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, 

ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a 

dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.  

V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: 

„Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“ Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se 

jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu 

vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“Ananiáš 

odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v 

Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“ 

Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno 

národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ 

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě 

k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn 

Duchem svatým.“ Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak 

přijal pokrm a síla se mu vrátila.“ (Sk 9,3 – 19) 

 

Zprávu o Saulově obrácení u Damašku je možné najít v Novém zákoně na třech 

místech – ve Skutcích apoštolů 9,3 – 19 (tato zpráva je zde citována, neboť je nejobsáhlejší), 

dále ve Sk 22,6 – 16 Saul (Pavel) vypráví svůj prožitek před Židy z asijské provincie a 

v neposlední řadě ve Sk 26,13 – 18, kdy je Pavel uveden před krále Agrippu, kterému rovněž 

popisuje, co se událo.  

Saulovo obrácení je rozhodujícím obratem v životě tohoto dosavadního nepřítele a 

pronásledovatele vyznavačů Krista. Povaha Krista, kterého Pavel ve své zkušenosti slyší, je 

čistě duchovní. Pavel nevidí žádnou postavu, jen ho oslepuje veliké zářící světlo. Je tedy 

důležité pochopit, že vzkříšený Kristus, se kterým se Pavel u Damašku setkal, nebyl 

vzkříšeným tělem, ale pouze čistou duchovní entitou.514 

Uvědomme si také, že to, co prožil Pavel u Damašku, se dá srovnat s prožitkem stavu 

těla těsně před příchodem smrti. Jak je v Bibli uvedeno, Saul padl na zem a poté zcela oslepl, 
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nedokázal nic sníst a nebyl schopen se ničeho napít. A to vše po celé tři dny. Tři dny je 

dostatečně dlouhá doba na to, aby člověk vyhladověl. Bez jídla se však tři dny přežít dají. 

Největší muka spatřuji ve třídenní nemožnosti se napít. Jak je známo, lidský organismus více 

než tři dny bez vody nevydrží. A v tehdejší době, za jiných klimatických podmínek, to byl 

jistě nelehký úkol. Saul byl též oslepen a tudíž odkázán pobývat se svými myšlenkami zcela 

po tmě. Pravděpodobně v sobě vnitřně zpracovával to, co prožil a čekal na další znamení 

shůry. Co se mu však konkrétně po tři dny „honilo hlavou“? Na co přesně myslel?  

Pavel o své zkušenosti se stavem extáze, kdy se dostal do jiné dimenze, hovoří i v      

2. listu Korintským. Svůj příběh vypráví ve třetí osobě a uvádí, že neví, zdali se ocitl v těle 

nebo mimo tělo. Není si jist, zda byl v této předmětné dimenzi, nebo se ocitl v nějaké jiné 

dimenzi. Slyšel tam věci, které není schopen vyslovit. 

 

„Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda 

to bylo v těle či mimo tělo, nevím – Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje – 

zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví – a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku 

dovoleno vyslovit.“ (2. Kor 12,2 – 4) 

 

Saulova zkušenost setkání s Bohem z knihy Skutků je do značné míry zraňující a 

pokořující. Do Damašku vstupuje jako skloněný a slepý muž, kterému jeho průvodci musí 

pomáhat a vést ho.  

 Franklův duchovní prožitek je stejně jako ten Saulův spojen s trýzní, ze které ho, na 

rozdíl od Saula (protože ten se tímto zážitkem teprve do dočasného utrpení dostal), Tilly 

(Bůh) vysvobozuje. Frankl uniká hrozivé realitě koncentračního tábora a zažívá okamžiky 

nezměrného blaha v blízkosti jeho milované osoby. Jak sám říká, nezáleželo na tom, zda byla 

jeho žena ještě naživu nebo již byla po smrti – rozmlouval s ní s láskou a něhou a její fyzická 

přítomnost v této chvíli nehrála žádnou roli. Šlo o přítomnost její lásky, která pro Frankla 

v situaci, v jaké byl, znamenala největší blaženost a oproštění se od drsné reality 

koncentračního tábora. „Kdybych byl tehdy věděl, že moje žena je mrtva, byla by, myslím, 

moje duchovní rozmluva s ní stejně silná a naplňující.“515 

 Společným motivem těchto dvou zážitků je zjevení, konkrétně tedy zjevení lásky a 

také vykoupení. Tilly je ve Franklově případě médiem Boží lásky. Je jakýmsi prostředníkem, 
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skrze něhož se Frankl setkává s Bohem. Tuto myšlenku lze nalézt také v díle židovského 

filosofa Martina Bubera, který píše, že skrze druhého člověka se můžeme setkat 

s Hospodinem.516 Skrze druhého člověka můžeme cítit, že k nám Bůh přichází a že nás 

miluje. Hybatelem přechodu z jedné dimenze do druhé je Boží láska. 

 

7.2 Sadhu Sundar Singh – mimořádná křesťanská náboženská zkušenost 

na pozadí sikhismu 

 V předchozí podkapitole bylo pohovořeno o zvláštním náboženském prožitku, který se 

přihodil Franklovi v koncentračním táboře a jeho spojitosti se zážitkem apoštola Pavla při 

jeho cestě do Damašku. Mimořádný náboženský prožitek měla řada lidí. Pro lepší porozumění 

podstaty náboženské zkušenosti jsem vybrala osobnost Sadhu Sundara Singha, jímž se 

zabýval také Zdeněk Trtík, který se rovněž věnoval reflexi Franklova díla. Podívejme se nyní 

na příběh indického muže – Sadhu Sundara Singha, jehož hluboká víra v Krista a jeho 

apoštolské a misijní dílo se velmi podobají víře a dílu apoštola Pavla.517 

 Sadhu Sundar Singh (1889 – 1929) pocházel z bohaté indické rodiny Sikhů. Narodil se 

ve vsi Rampur ve státě Patiala, kde byl jeho otec starostou.518 Byl vychováván ve veliké víře a 

zbožnosti. Jeho matka ho k ní od dětství přísně vedla a lze říci, že to byla ona, kdo položil 

základy k jeho duchovnímu životu. Singh matku vroucně miloval a byl na ní velmi citově 

závislý. Zlomový moment v jeho klidném, zbožném životě nastal ve chvíli, kdy v jeho 

čtrnácti letech jeho matka zemřela. Singh byl naprosto zoufalý a svůj smutek a hněv si 

kompenzoval pácháním násilností, pronásledováním misionářů a křesťanů a zesměšňováním 

jejich víry. Jak je psáno – házel po nich dokonce kamením a hnojem. Jeho nenávist ke 

křesťanství vyvrcholila tím, že před zraky svých přátel roztrhal Bibli a stránku po stránce ji 

celou spálil. Tak učinil i s jinými křesťanskými spisy. Singh nebyl schopen nalézt mír ve své 
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duši, a proto se rozhodl, že spáchá sebevraždu. Chtěl si lehnout na koleje a nechat se přejet 

vlakem.519 

 Před tím se však ještě modlil a znovu prosil o mír a klid pro svou duši. Sice žádnou 

odpověď nepocítil, ale nepřestal se modlit a pokračoval dál ve svém vnitřním zápase.  

 

„Tu náhle – asi o půl páté hodině – zpozoroval ve své modlitební komůrce veliké 

světlo. Myslil, že je dům v plamenech, otevřel dveře a rozhlédl se, ale nebylo žádného ohně. 

Zavřel dveře a modlil se dále. Tu viděl jako ve světelném oblaku láskou zářící tvář nějakého 

člověka. Nejprve myslil, že je to Buddha nebo Krišna či nějaké jiné božstvo, a proto se chtěl 

vrhnout na zem a vzývat je. Tu však ke svému velkému překvapení uslyšel v hindustánštině 

slova: „Proč mne pronásleduješ? Pomni, že jsem dal za tebe svůj život na kříži.“520 

 

 Singh byl v té chvíli zcela ochromen a stejně jako Pavel, nebyl schopen říci jediné 

slovo. Setkání s jinou dimenzí než lidskou, pravé setkání tváří v tvář s Ježíšem s sebou přináší 

též určitou dávku paralyzování a odhmotnění od vnějšího světa. Člověk v tu chvíli není 

schopen ničeho. Nemůže se hýbat, ani mluvit. Pavel dokonce nejedl, ani nepil, Frankl necítil 

zimu, ani bití dozorců. 

 

„(...) V tom okamžiku bylo jeho nejhlubší nitro proměněno. Cítil, jak jej Kristus zcela 

a naprosto proniká jako božský proud. Pokoj a radost naplnily jeho duši a „přinesly nebe do 

jeho duše“. Když se Sundar Singh zvedl, Kristus zmizel, ale onen podivný pokoj zůstal a nikdy 

ho od té doby neopustil. Sám vyznává: „Ani ve své mateřské řeči – hindustánštině, ani 

v angličtině nejsem schopen popsat oblažující zkušenost oné hodiny.“  

Pln radosti probudil svého otce a oznámil mu: „Jsem křesťan!“ Otec tomu nemohl 

uvěřit. „Ztratil jsi rozum, jdi spát. Předevčírem jsi spálil bibli a nyní chceš být najednou 

křesťanem? Jak se to navzájem shoduje?“ Sundar odpověděl: „Protože jsem ho viděl. Dosud 

jsem si vždy říkal, že je to zcela prostě člověk, který žil před dvěma tisíci lety. Dnes jsem ho 

sám viděl, živého Krista a chci mu sloužit.“ „Zakusil jsem jeho moc. Dal mně mír, který mně 

nemůže dát nikdo jiný. Proto vím, že je to živý Kristus. Chci a musím mu sloužit.“ Tu mu 

                                                
519 TRTÍK, Z. Život a dílo Sadhu Sundara Singha. s. 9-14. 
520 TRTÍK, Z. Život a dílo Sadhu Sundara Singha. s. 14. 
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pravil otec: „Chtěl ses přece usmrtit?“ Syn nato odvětil: „Již jsem se usmrtil. Tento Sundar 

Singh je mrtev, jsem nový člověk.“521 

 

Podobnost s životem apoštola Pavla je až překvapivě veliká. I Pavel zpočátku 

nenáviděl křesťany, vírou opovrhoval a všechny Kristovy přívržence a následovníky 

pronásledoval. Následně však byl Singh, stejně jako Pavel, obrácen ke Kristu podivuhodným 

způsobem skrze jeho vidění. A stejně jako z Pavla, i ze Singha – vášnivého nepřítele Krista – 

se stal zapálený Kristův učedník a apoštol. Singh se evangeliu nijak neučil, ale přijal ho skrze 

zjevení Ježíše Krista.522  

Toto zjevení bylo pro Singha rozhodujícím obratem jeho života. Trtík píše, že Singh 

ve svém obrácení vidí sdělení nadpozemského Boha, zjevení živého Krista. Objektivní 

skutečnost Krista při jeho obrácení je zde důrazně odlišována od dalších vidění, která se 

Singhovi dostala v  jeho dalším životě, např. při dlouhém postu.523 

Singh musel ve svých patnácti letech vnitřně zemřít, aby se mohl opět jako 

znovuzrozený, se zcela novou myslí a vnímáním všeho, narodit. Dalo by se říci, že Singh – 

pronásledovatel zemřel, a nový Singh – křesťan povstal jako bájný Fénix z popela. Zjevení 

Krista pro něj bylo naprosto mimořádnou událostí, ke které se poté, stejně jako Frankl, upíná 

po celý svůj život. Byl to rozhodující obrat, jenž mu přinesl splnění jeho žhavé touhy. 

V jediném okamžiku nalezl to, co po celý svůj život hledal v jiných náboženstvích. Šlo o 

mimořádné zjevení, o nadpřirozený div. Vyšší dimenze sestoupila dolů a obdarovala svým 

poznáním dimenzi nižší. „Co jiná náboženství nemohla přivodit v mnoha letech, to učinil 

Ježíš v několika vteřinách. Naplnil mé srdce nekonečným pokojem.“524 

Zkušenost se zjevením živého, skutečného Krista měl Singh ve svém životě jen 

jednou. Při meditacích a duchovních cvičeních se dostával do různých zvláštních stavů mysli 

a měl i jiná vidění a zjevení, ale jak sám říká, Ježíše Krista viděl jen jednou. Stejně tak i Pavel 

a Frankl o svých duchovních zkušenostech hovoří pouze v souvislosti s jedním unikátním 

zážitkem. Skutečnost živého Krista byla pro Singha, stejně jako pro apoštoly, kteří viděli 

vzkříšeného Krista, skutečností objektivní, na člověku zcela nezávislou.525  
                                                
521 TRTÍK, Z. Život a dílo Sadhu Sundara Singha. s. 14-15. 
522 TRTÍK, Z. Život a dílo Sadhu Sundara Singha. s. 8. 
523 TRTÍK, Z. Obrácení Sadhu Sundara Singha. In Kalendář Blahoslav 1969. s. 50. 
524 TRTÍK, Z. Život a dílo Sadhu Sundara Singha. s. 15. 
525 TRTÍK, Z. Život a dílo Sadhu Sundara Singha. s. 16. 
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Jedná se o situace, kdy apoštol Pavel, Sadhu Sundar Singh i Viktor Frankl zažili div 

Boží milosti. Každý v jiné historické epoše, na pozadí zcela různých událostí a odlišných 

životních situací, ale přesto mají jejich zážitky mnoho společného. Například zkušenost 

Singha se liší od stejné zkušenosti apoštola Pavla pouze tím, že mu nevzešla na základě 

židovského Zákona, nýbrž na základě hinduistického Písma (tzv. Bhagavadgity). Ale 

obsahem jeho obrácení je zcela jistě Pavlovská zkušenost milosti.526 Rovněž Franklovi se ve 

zjevení Tilly současně ukázala i Boží milost, jež k němu přišla skrze nesmírnou lásku jeho 

ženy. Přestože již nebyla mezi živými, její láska umožnila Franklovi prožít několik okamžiků 

nekonečné blaženosti a vnitřního klidu. Toto obdarování bylo dáno také Pavlovi a Singhovi. 

Shrneme-li společné prvky náboženských zkušeností Viktora Frankla, apoštola Pavla i 

Sadhu Sundara Singha, můžeme si povšimnout, že všichni tři se s mimořádným náboženským 

zážitkem zjevení Boha setkali ve svém životě jen jednou. To je velmi důležité. Nejednalo se o 

situaci, která by se odehrávala vícekrát. Nestala se ani dvakrát. V tom spatřuji i její unikátnost 

a důležitost. Právě to, že se jim dostalo Božího zjevení jen jednou, činí z této události zcela 

mimořádný a jedinečný okamžik, který měl zcela zásadní význam pro celý jejich další život.  

Sadhu Sundar Singh a apoštol Pavel interpretují svoji zkušenost v duchu křesťanské 

tradice, ale každý z nich naprosto originálním způsobem. Franklova interpretace se naopak 

odehrává v kontextu doby, která nepřeje náboženským tradicím. Jednalo se o dobu válečnou, 

dobu rostoucího ateismu, dokonce lze říci, že Frankl se nalézal v období krize náboženství. 

Přes rozdílné vnější události ale zažil obdobný prožitek jako apoštol Pavel a Sadhu Sundar 

Singh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
526 TRTÍK, Z. Život a dílo Sadhu Sundara Singha. s. 16-17. 
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8. ODRAZ FRANKLOVA MYŠLENÍ V ČESKÉ TEOLOGII  

SE ZAMĚŘENÍM NA CÍRKEV ČESKOSLOVENSKOU 

HUSITSKOU 
  

 Mládí a začátek lékařské kariéry Viktora Frankla spadá do doby, kdy se v tehdejším 

Československu začalo formovat reformní hnutí z řad katolických kněží, které vyústilo roku 

1920 ve vznik Církve československé.527 V souvislosti se založením této církve vznikaly u 

většiny kostelů charitativní, sportovní a jiné organizace. Všimněme si, že Franklovo 

aktivistické pojetí religiozity je blízké pojetí Církve československé husitské. Právě zde se 

stýká Franklovo aktivistické pojetí života např. s angažovanou religiozitou Církve 

československé. Heslem církve se stává „praktické křesťanství“. 

 Franklův logoterapeutický přístup se od této doby začal pomalu odrážet i v české 

společnosti ovlivněné náboženstvím. Jeho hlavním průkopníkem a šiřitelem u nás se stal 

Zdeněk Trtík, o jehož životě, přínosu a propojení s Franklem budou hovořit následující 

stránky. 

 

8.1 Zdeněk Trtík (1914 – 1983)528 

 O Zdeňku Trtíkovi, profesoru teologie na Husově Československé bohoslovecké 

fakultě, jsem se ve své práci zmínila již několikrát. Trtíkovo propojení s Viktorem Franklem 

si ozřejmíme později. Nyní bych se však ráda věnovala jeho životu, ale z poněkud jiného 

úhlu, než jak se o něm můžeme dočíst v jiných publikacích. Biografie Zdeňka Trtíka již byla 

několikrát zpracována. Nechci jen opakovat to, co již bylo řečeno jinde, ale ráda bych se na 

jeho životní příběh podívala z hlediska vzpomínek těch, kteří mu byli nejblíže. Jedním 

z hlavních zdrojů pro tuto kapitolu se stal rozhovor se synem Zdeňka Trtíka. 

 Zdeněk Trtík se narodil na počátku 1. světové války 14. srpna 1914 v malé moravské 

vesnici Boršov (od roku 1960 je Boršov součástí města Kyjov). Jeho rodina neměla dostatek 

financí. Trtík svému synovi o tomto období vyprávěl jako o době nesmírné chudoby a hladu. 

                                                
527 Církev československá (husitská) byla formálně založena dne 8. ledna 1920. 
528 Kapitola čerpá z rozhovoru se synem Zdeňka Trtíka – Z. Trtíkem ml. 
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 Mezi mimořádně nadané studenty se Zdeněk Trtík řadil již v průběhu svého studia na 

reálném gymnáziu v Kyjově, kde roku 1933 úspěšně odmaturoval. V letech 1933 – 1937 

studoval na Husově československé evangelické fakultě v Praze – Dejvicích. 

 V ohnisku jeho zájmu stály humanitní předměty, zejména teologie a filosofie. Kromě 

těchto oborů se věnoval i cizím jazykům. Němčině se učil u soukromého pedagoga, ale ve 

studiu angličtiny byl samouk.529 Ke zdokonalení svých znalostí angličtiny mu velmi pomohl 

jeho pozdější studijní pobyt na britské univerzitě v Cambridge (1946 – 1947). Plynně hovořit 

na různá témata v anglickém či německém jazyce mu nečinilo žádné problémy. V publikaci o 

Zdeňku Trtíkovi, „Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské“, se píše, že Trtík 

hovořil též plynně francouzsky.530 To je ovšem chybná informace.531 Z klasických jazyků 

ovládal hebrejštinu, řečtinu a latinu. 

 Kromě jazykového nadání disponoval Trtík i hudebními vlohami.532 Díky svému 

hudebnímu nadání Trtík redigoval Zpěvník Církve československé (husitské), jenž je stále 

v Trtíkově úpravě v praxi používán.533 

Během studia bohosloví se Trtík, kromě významných teologů, jako byli např. Karl 

Barth,534 Emil Brunner535 a Karl Heim,536 zabýval také studiem filosofů, ze kterých jej mezi 

jinými oslovilo dílo Immanuela Kanta,537 Martina Bubera538 a Ferdinanda Ebnera.539 Další 
                                                
529 Jeho syn vzpomíná, že se Trtík učil anglická slovíčka z velkého slovníku, který studoval doslova od A do Z.  

     Nechtěl žádné slovo vynechat a systematicky se snažil naučit všem výrazům. 
530 TOTH, Daniel. Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. In KUČERA, Zdeněk, TOTH, Daniel,  

     VOGEL, Jiří. Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita  

     Hradec Králové, 2004. s. 35. 
531 Z rozhovoru s Trtíkovým synem jasně vyplývá, že Trtík francouzsky uměl pouze pasivně. Dokázal si ve  

     francouzštině přečíst pouze lehčí články, ale hovořit francouzsky neuměl. 
532 Trtíkův hudební talent se projevoval i v tom, že byl schopen zapsat píseň do not jen podle sluchu, aniž by  

     k tomu potřeboval hudební nástroj. Jako samouk se naučil hrát na housle a dokázal hrát i tzv. z listu. 
533 V souvislosti se 100. výročím narození Z. Trtíka, jež připadá na rok 2014, se připravuje opětovné vydání  

     Zpěvníku CČSH, neboť původní náklad je již řadu let zcela rozebrán. 
534 Karl Barth (*10. 5. 1886 v Basileji – †10. 12. 1968 v Basileji) – švýcarský protestantský teolog, iniciátor a  

     vůdčí osobnost tzv. teologie Slova. 
535 Emil Brunner (*23. 12. 1889 ve Winterthuru – †6. 7. 1966 v Curychu) – švýcarský evangelický teolog.  

     Vedle K. Bartha platí Brunner za jednoho z vůdčích představitelů dialektické theologie. 
536 Karl Heim (*20. 1. 1874 ve Frauenzimmern – †30. 8. 1958 v Tübingen) – německý protestantský teolog,  

     profesor dogmatiky v Münsteru a Tübingen. 
537 Immanuel Kant (*22. 4. 1724 v Královci – †12. 2. 1804 v Královci) – významný německý filosof, jeden  

     z posledních představitelů osvícenství. 
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důležitou osobností, která formovala Trtíkovo filosofické myšlení, byl Tomáš Garrigue 

Masaryk. V knize „Já-ty a křesťanství“ je Masarykovi věnována kapitola. Trtík se zúčastnil 

odkrytí sochy T. G. Masaryka v Hodoníně a při této příležitosti tam pronesl projev. 

 Po vykonání první státnice na bohoslovecké fakultě byl Trtík roku 1935 vysvěcen na 

jáhna. Studium teologie ukončil v roce 1937 a po přijetí svátosti kněžského svěcení v Církvi 

československé husitské byl ustanoven farářem na Malé Straně – v kostele Na Prádle, kde 

působil až do roku 1947.  

V roce 1939 se Trtík oženil s Jaromírou Polachovou, učitelkou působící na základní 

škole. Z jejich manželství vzešly dvě děti – dcera Jaromíra (*1940) a syn Zdeněk (*1944), 

jehož vzpomínky, dosud jinde nepublikované, dokreslují tuto a následující kapitolu. 

 Po návratu ze studií na univerzitě v Cambridge se Trtík věnoval pedagogické a 

odborné práci na Husově bohoslovecké fakultě, kde od roku 1950 působil jako vedoucí 

profesor katedry systematické teologie a děkan fakulty540 a také činnosti v ústředí Církve 

československé ve funkci přednosty I. odboru. V tomto období vypracoval Trtík základní 

teologickou publikaci „Základy víry“ (1958), které zásadním způsobem určily teologické 

směřování Církve československé.541 Jedná se o dokument, který byl přijat VI. řádným 

sněmem církve v rámci jejího prvního zasedání v roce 1971 jako oficiální celocírkevní 

věroučná norma.542 Trtík, jako jeden z nejvýraznějších a nejrespektovanějších představitelů 

druhé generace teologů Církve československé, zásadním způsobem ovlivnil její ideové 

směřování.  

 V 60. letech byl Trtík pozván do Spojených států amerických, aby zde absolvoval 

přednáškové turné po tamních univerzitách. Konkrétně ho pozval br. Frank J. Kraus, který 

působil v náboženské obci Církve československé Sv. Cyrila a Methoděje v Newarku, v New 

                                                                                                                                                   
538 Martin Buber (*8. 2. 1878 ve Vídni – †13. 6. 1965 v Jeruzalémě) – židovský filosof náboženství  

     a překladatel. 
539 Ferdinand Ebner (*31. 1. 1882 ve Wiener Neustadt – †17. 10. 1931 v Gablitzu) – rakouský představitel  

     křesťanské filosofie a filosofie dialogu.  
540 Z. Trtík byl děkanem fakulty v letech 1954-1955 a 1966-1968.  
541 TOTH, D. Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. In KUČERA, Z., TOTH, D., VOGEL, J. 

     Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. s. 38-39; Základy víry vycházely nejprve na pokračo-   

     vání  v Náboženské revue (1954 – 1955). 
542 V říjnu 2014 se konalo 6. zasedání VIII. řádného sněmu CČSH, na kterém byly přijaty Základy víry  

     v podobě, kterou vytvořil Z. Trtík, a byl k nim doplněn Stručný komentář. Jejich nové vydání je naplánováno  

     do konce roku 2014. 
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Jersey.543 Trtík tam pronesl několik přednášek a také se účastnil tamních bohoslužeb a 

svátostných událostí. Z tohoto období se nám dochovaly originální Trtíkovy poznámky psané 

v angličtině. Jedná se o kázání při příležitosti křtů dětí. Na památku Trtíkovy cesty mu br. 

Frank Kraus daroval liturgii a zpěvník americké náboženské obce „Hymns and Liturgy of the 

Czechoslovak Church in America“, do kterého mu vepsal věnování: 

 

„Bratru Dr. Zdeňkovi Trtíkovi v upomínku na pobyt mezi námi s vděčností za posilu 

v díle božím a v odkazu br. Dr. K. Farského věnují bratři a sestry náboženské obce Církve 

československé Sv. Cyrila a Methoděje v Newarku, N. Jer.“544 

 

Kromě vztahů s americkou náboženskou obcí udržoval Trtík i dobré ekumenické styky 

s evangelickou církví v Německu. Tamní členové mu do Čech posílali teologické knihy, které 

u nás nebyly dostupné.545  

V posledních letech svého života byl Trtík členem rady starších v kostele sv. Václava 

na Zderaze a od roku 1981 působil v holešovickém kostele na Praze 7, kde se také později 

konal jeho pohřeb.546 Trtík se v této době zajímal o psychologii a otázky spojené s umíráním a 

smrtí. Četl Raymonda A. Moodyho,547 jehož dílu a významu pro Trtíka se budeme věnovat 

v následující kapitole. Dále se zabýval studiem knih Viktora Frankla a psycholožky Elisabeth 

Kübler-Rossové.548 Pravděpodobně se Trtík tématice smrti věnoval záměrně. Trpěl vážným 

onemocněním, ale lékaři mu nechtěli sdělit diagnózu. Trtík, který uměl dobře latinsky, si v 

lékařské složce přeložil popis své choroby a dozvěděl se, že má rakovinu močového měchýře. 

Vzhledem k tomu, že se se svou chorobou obeznámil, mohl se psychicky a vnitřně smiřovat 

s tím, co může nastat.  

                                                
543 Náboženská obec CČS sídlila v Americe na této adrese: Council of the Czechoslovak Church of U. S. A.,  

     840 Clinton Avenue, Newark 8, New Jersey. 
544 Věnování do knihy vepsali Frank Kraus a Olga Krausová, 20. 2. 1966. 
545 Při prohlídkách na celním úřadě byly knihy bez velkého zájmu posílány adresátovi, neboť celní úředníci,  

     nerozuměli teologickému obsahu knih a nepovažovali ho za ideově škodlivý. 
546 Dne 21. 9. 2014 proběhla ve sboru v Holešovicích vzpomínková bohoslužba ke 100. výročí narození prof.  

     Zdeňka Trtíka.  
547 Raymond A. Moody (*30. 6. 1944 v Porterdale) – americký psycholog, lékař a spisovatel. 
548 Elisabeth Kübler-Rossová (*8. 7. 1926 v Zürichu – †24. 8. 2004 ve Scottsdale) – švýcarsko-americká lékařka,  

     která se zabývala oborem psychiatrie a zejména otázkami spojenými se smrtí člověka. 
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Na jaře roku 1983 byl Trtík objednán na operaci. Ještě před odchodem do nemocnice 

zanechal svému synovi dopis, v němž psal, jak má být naloženo s jeho knihami, kdyby 

operace nedopadla dobře a on se už nevrátil. Trtíkův syn vzpomíná, že se rozhodně nejednalo 

o dopis na rozloučenou. Byl to dopis ryze pozitivní, plný naděje, že vše dobře dopadne. Byl 

psán pouze pro případ, kdyby se skutečně něco nepovedlo a také proto, že Trtík znal svou 

skutečnou diagnózu a věděl, že je velmi vážná. Přesto pevně věřil, že se operace podaří. 

Zdeňka Trtíka operovali v Nemocnici na Karlově. Operace dopadla nad všechna 

očekávání výborně. Trtík krátce po výkonu přijal v nemocnici rodinu a společně s nimi se 

radoval z úspěšného zákroku. Další den, náhle, bez jakéhokoliv varování přišla zpráva, že Z. 

Trtík zemřel na embolii. Je hříčkou osudu, že Trtík překonal operaci rakoviny, ale umřel na 

krevní sraženinu. Zdeněk Trtík se odebral k Pánu dne 24. června 1983 ve věku 68 let.549 

 

8.2 Viktor E. Frankl v díle Zdeňka Trtíka 

 Zdeněk Trtík byl nejenom teologem Církve československé, ale jeho vědecký zájem 

zahrnoval i další obory, jako byly filosofie anebo psychologie. Při svém zahraničním studiu 

teologie na univerzitě v Cambridge (dnešní Faculty of Divinity) měl možnost obeznámit se 

s literaturou, která u nás v té době nebyla a z politických důvodů ani nesměla být dostupná.  

V 70. letech se Trtík seznámil např. s dílem amerického psychologa a lékaře 

Raymonda Moodyho, jehož knihu „Život po životě“550 jako vůbec první představil českému 

prostředí a také ji jako první přeložil.551  

Trtík se o problematiku smrti a toho, co se s člověkem a jeho duší stane po smrti velmi 

zajímal. Jedna z jeho posledních přednášek se tomuto tématu také věnovala. Jedná se o 

přednášku nazvanou „Tajemství života a smrti“.552 

                                                
549 Letos, v roce 2014, si připomínáme jeho 100. výročí narození. Na tuto událost bylo vzpomenuto také na 6.  

     zasedání VIII. řádného sněmu CČSH, jenž se konal ve dnech 17. – 18. 10. 2014. 
550 „Life after Life“ 
551 Jeho syn s rodinou dodnes vlastní originální strojopis překladu Moodyho knihy, jež pojednává o klinické  

     smrti. Bohužel v soudobém vydání knihy (z roku 1991 a v následujících vydáních) je v tiráži uvedeno, že se  

     jedná o „český anonymní samizdatový překlad“, což ovšem není pravda. I přes opakovaná upozornění  

     adresovaná novému překladateli, který Trtíkův rukopis upravil a sám bez vědomí Trtíkovy rodiny vydal,  

     nebyla zjednána náprava.  
552 KUČERA, Zdeněk. Pravda a iluze moderní teologie: Emil Brunner - Paul Tillich - obrat teologie CČSH.       

     2. vyd. Praha: Nakladatelství Martin, 2004. s. 13. 
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 Podobně jako Moodyho knihu, uvedl Trtík do českého myšlenkového obzoru i dílo 

Viktora Frankla, které rovněž překládal a teologicky reflektoval. Osobně se Trtík s Franklem 

nikdy nesetkal. Mezi Franklovou rodinou a Trtíkem však probíhala komunikace 

prostřednictvím korespondence, která byla ale přerušena Trtíkovou smrtí v roce 1983. Jejich 

dopisy z té doby se nám bohužel nedochovaly.553 

 Franklova myšlenka, která Trtíka velice zaujala a již později tlumočil své rodině, se 

týkala reakce lidského těla a jeho životních funkcí na situaci v koncentračním táboře. Tělo 

člověka při pobytu v koncentračním táboře reaguje jinak než obvykle. Tělo ví, že člověk musí 

přežít a brání se. Frankl o této skutečnosti napsal, že v koncentračním táboře neexistovala 

bolest zubů, vězni neměli zkažené dásně a to i přesto, že si zuby nečistili a měli značný 

nedostatek vitamínů. Trtík se však pozastavoval zejména nad tím, že Frankl, ačkoliv sám byl 

v těžké situaci jako jeden z vězňů, se dokázal nad hrůzy táborového života povznést a jako 

lékař byl schopen situace, kdy šlo všem i jemu o život, analyzovat z lékařského hlediska. 554 

V Theologické revue Církve československé husitské a také v kalendáři Církve 

československé husitské Blahoslav vyšlo několik Trtíkových článků (např. „Křesťan 

v mezných situacích“,555 „Teologicko antropologické předpoklady psychiatrie“,556 „Člověk 

hledá smysl (logoterapie) – Z díla V. E. Frankla“557 nebo „Víra, naděje, láska 

v koncentračním táboře (ze vzpomínek V. E. Frankla“558), v nichž se Trtík věnuje typicky 

„Franklovským“ tématům jako je smysl života, mezní situace v životě člověka a jejich 

pastorace a v neposlední řadě téma spojení křesťanství s medicínou.  

 Podobně jako Frankl, měl i Trtík možnost osobně vykonávat pastorační péči o lidi, 

kteří se potýkali s těžkými životními osudy. V mládí, jako začínající kněz, docházel za těžce 

nemocnými a umírajícími lidmi do nemocnice a snažil se je povzbudit duchovní útěchou. 

Tato činnost se pro něj stala určitým mravním a existenciálním impulsem, ze kterého později 

                                                
553 Informace získané z rozhovoru se synem Zdeňka Trtíka. 
554 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. s. 18. 
555 TRTÍK, Zdeněk. Křesťan v mezných situacích. In Theologická revue Československé církve. roč. I. - 1968  

     (Nábož. revue CČS, roč. 39), Praha: 1968, s. 130-138. 
556 TRTÍK, Zdeněk. Teologicko antropologické předpoklady psychiatrie. In Theologická revue Československé  

     církve. roč. II - 1969 (Nábož. revue CČS, roč. 40), Praha: 1969, s. 13-22. 
557 TRTÍK, Zdeněk. Člověk hledá smysl (logoterapie) – Z díla V. E. Frankla. In Theologická revue    

    Československé církve. roč. 15. č. 1. - 1982 (Nábož. revue CČS, roč. 53), Praha: 1982, s. 15-32. 
558 TRTÍK, Zdeněk. Víra, naděje, láska v koncentračním táboře. In Blahoslav: Kalendář Církve československé  

     husitské. Praha: 1980. s. 72-87. 
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ve svém díle vycházel. Dalo by se říci, že vlastní logoterapeutickou praxi zažil Trtík za války, 

když byl na vojně, kde několik měsíců, než byla rozpuštěna armáda, působil jako 

vojenský/armádní kaplan. Právě v kontextu svých osobních zkušeností a studia Franklova díla 

formuloval Trtík zásadní teologickou tezi pojednávající o tom, že křesťanství v sobě zahrnuje 

určité prvky z lékařství, a z těchto důvodů je tedy lékařství předmětem teologického zájmu.559  

Frankl i Trtík se shodně zabývali otázkami po smyslu života a smyslu lidské existence. 

Studium těchto existenciálních témat vyústilo u Trtíka v sepsání jeho doktorské disertační 

práce, která se nazývá „Křesťanské učení o vykoupení“560. Soudobý teolog Daniel Toth uvádí, 

že Trtíkovy myšlenky v jeho disertaci vycházejí z hluboké znalosti moderní liberální a 

dialektické teologie, antické a moderní filosofie, existencialismu a přírodních věd.561 

 Znalost existenciální filosofie je dalším pojítkem v myšlení Z. Trtíka a V. Frankla. 

Trtík v 60. letech minulého století velmi intenzivně studoval existenciální teologii a filosofii, 

zejména díla Paula Tillicha,562 Rudolfa Bultmanna,563 Karla Jasperse,564 Alberta Camuse,565 

Jean-Paula Sartra,566 a v neposlední řadě také Martina Heideggera. Ve Franklových knihách je 

vliv těchto myslitelů rovněž zcela patrný, jejich myšlenky pro něj byly zásadní a přinesly mu 

mnoho inspirace. 

Typickým rysem Trtíkova i Franklova myšlení je personalismus. Oba kladli důraz na 

přístup k druhému člověku jako k „ty“. Frankl pojednává o vztahu k druhé osobě např. při 

výkladu smyslu lásky. Říká, že „láska se vyznačuje svým charakterem setkání, a setkání 

                                                
559 TOTH, D. Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. In KUČERA, Z., TOTH, D., VOGEL, J. 

     Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. s. 104. 
560 TRTÍK, Zdeněk. Křesťanské učení o vykoupení. Ústřední rada církve českomoravské, Knihovna Náboženské  

     revue církve českomoravské; sv. IV. Praha: 1940. 91 s. 
561 TOTH, D. Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. In KUČERA, Z., TOTH, D., VOGEL, J.  

     Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. s. 35. 
562 Paul Johannes Tillich (*20. 8. 1886 v Starzeddelu – †22. 10. 1965 v Chicagu) – americký protestantský  

     teolog a filosof náboženství. 
563 Rudolf Bultmann (*20. 8. 1884 ve Wiefelstede – †30. 6. 1976 v Marburgu) – německý luterský teolog  

     a biblista. 
564 Karl Jaspers (*23. 2. 1883 v Oldenburgu – †26. 2. 1969 v Basileji) – německý filosof a lékař, specializující se  

     na psychiatrii, představitel existencialismu. 
565 Albert Camus (*7. 11. 1913 v Mondovi – †4. 1. 1960 v Sens) – francouzský spisovatel, publicista a filosof,  

     představitel existencialismu. 
566 Jean-Paul Sartre (*21. 6. 1905 v Paříži – †15. 4. 1980 v Paříži) – francouzský filosof, spisovatel a dramatik,  

     významný představitel existencialismu. 
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vždycky znamená, že jde o vztah osoby k osobě.“567 Trtík postavil biblický personalismus do 

středu své teologické reflexe. Inspiraci načerpal v době svých studií v Anglii, kde se setkal 

s myšlením Martina Bubera, konkrétně s jeho dílem „Já a ty“. Trtíkova základní myšlenka je 

s shodná Buberovou. Objev „ty“ pokládal Trtík téměř za „kopernikánský obrat“.568 

Habilitační práce Zdeňka Trtíka nese název „Vztah já-ty a křesťanství“569 a po právu je 

v církevních kruzích považována za jeden z nejdůležitějších spisů, jež přímo formuje podstatu 

teologie Církve československé husitské.  

D. Toth uvádí, že Trtík téma vztahu „já-ty“ jako první český myslitel zapracoval do 

kontextu křesťanství. Tuto personalistickou dimenzi chápal jako východisko z kulturní a 

duchovní krize.570 Po něm se personalismem zabývali i další významné osobnosti z řad 

duchovních, teologů a biblistů, ale Zdeněk Trtík byl prvním, kdo dal k personalistickému 

myšlení v české teologii impuls. Trtík říkal, že „cesta k Bohu vede jen skrze osobní vztah 

k člověku. Osobní vztah k osobnosti je však možný jen tam, kde osobnost není považována za 

předmět. (...) Křesťanství stojí a padá s možností a skutečností takového vztahu.“571 

Kromě inspirace v práci M. Bubera našel Trtík další pramen pro svůj personalismus 

v díle Karla Heima, který teologii přisuzoval personalistický a relační charakter. Heim byl 

dalším myslitelem, kterého Trtík představil české teologické veřejnosti a jehož dílo 

reflektoval a dále kriticky rozvíjel. Heim, jako jediný teolog, dával do kontextu výsledky 

exaktní vědy s personalismem.572 

Vraťme se nyní k myšlenkovému propojení Z. Trtíka a V. Frankla. Trtík promýšlel 

mnoho Franklových zásadních názorů a později je do své koncepce zapracoval. Šlo zejména o 

                                                
567 FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. s. 125. 
568 TOTH, D. Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. In KUČERA, Z., TOTH, D., VOGEL, J. 

     Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. s. 38. 
569 TRTÍK, Zdeněk. Vztah já – ty a křesťanství: (význam osobnosti a osobních vztahů v křesťanství). 1. vyd.  

     Praha: Nákladem ústřední rady církve československé, 1948. 206 s. 
570 TOTH, D. Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. In KUČERA, Z., TOTH, D., VOGEL, J.  

     Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. s. 38. 
571 TRTÍK, Z. Vztah já – ty a křesťanství: (význam osobnosti a osobních vztahů v křesťanství). s. 9-10. 
572 TOTH, D. Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. In KUČERA, Z., TOTH, D., VOGEL, J. 

     Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. s. 102; viz také VOGEL, Jiří. Karl Heim v diskusi  

     teologie a přírodních věd a jeho pokus o mnohodimenzionální pochopení skutečnosti. Chomutov: L. Marek,  

     2013. s. 189-197. 
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důraz na otázku po smyslu života a naší existence, jež Frankl i Trtík vidí jak v lásce a 

osobním vztahu k druhé osobě, tak v utrpení, které však musí být smysluplné. 

Na některých místech přejímá Trtík Franklovo rozložení osobnosti na tři složky – 

fyziologickou, psychologickou a noologickou.573 Poslední jmenovaná, noologická dimenze 

lidské osobnosti, má však pro Trtíka charakter spíše duchovní.574 Nejde ale o stupně nebo 

vrstvy existence, ale o dimenze jednoho celistvého bytí.575 

Trtíka také zaujala Franklova myšlenka, že víra nesmírně pomáhala vězňům 

v koncentračních táborech k přežití. Nutně to ale nemusela být křesťanská víra, ale víra jako 

taková. Což jistě souvisí i se smyslem člověka, který věřil, a to mu dávalo sílu nevzdávat se. 

 

8.3 Viktor E. Frankl a Církev československá (husitská) 

 

8.3.1 Pohled do historie výuky náboženství v CČSH 

 Jedním z hlavních přínosů Franklovy logoterapie pro Církev československou 

husitskou je její využití v rámci katechetických příprav kněží, kazatelů, pastoračních 

asistentů, ale i laiků. Tento i další Franklovy přínosy budou podrobněji rozebrány v závěru 

práce. Úvodem se stručně podívejme na historii katechetiky v Církvi československé husitské.  

Pedagogika Církve československé (husitské), na kterou byl od zrodu této církve 

kladen zvláštní důraz, vycházela z katolické katechetické tradice.576 Jeden z jejích 

zakladatelů, Karel Farský,577 byl nejenom vynikajícím teologem, ale také schopným 

                                                
573 Tři dimenze existence člověka mohou být také označovány jako: somatické, psychické a duchovní. –  

     KUBÍKOVÁ, J. Logoterapie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 115. 
574 TOTH, D. Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. In KUČERA, Z., TOTH, D., VOGEL, J. 

     Zdeněk Trtík. Teolog Církve československé husitské. s. 106. 
575 KUBÍKOVÁ, J. Logoterapie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 115. 
576 Obsahem výuky katolického náboženství v 19. století byla biblická dějeprava Starého a Nového zákona,  

     malý a velký katechismus, poučení o církevním roce, výklad evangelijních perikop a příprava žáků na jejich  

     první zpověď, přijímání a biřmování. – BUTTA, Tomáš. Formy křesťanské výchovy se zaměřením na praxi  

     v Církvi československé husitské In LIGUŠ, Ján a kol. Náboženská výchova a výuka: sborník. Brno: L. Marek,  

     2005. s. 122. 
577 Dr. Karel Farský (*26. 7. 1880 ve Škodějově – †26. 6. 1927 v Praze) – římskokatolický reformistický kněz,  

     spoluzakladatel Církve československé husitské, její první biskup a patriarcha. 



 120 

pedagogem a katechetou, který výrazně ovlivnil pedagogickou práci v počáteční době vzniku 

církve.578 

 Církev československá (husitská) se ve svých počátcích vyznačovala nebývalou 

aktivitou v oblasti vzdělávání a školní výchovy. Taktéž v oblasti mimoškolních aktivit 

probíhal v té době veliký rozvoj. Těžištěm výchovné činnosti byla zejména výuka 

náboženství na státních školách a organizovaná hnutí mládeže.579 Vznikaly tzv. Jednoty 

mládeže, jež byly zakládány v letech 1929 – 1935.580 Jiří Vogel581 v jedné ze svých studií 

uvádí, že z iniciativy členů církve vznikla celá řada nejrůznějších zdravotně či charitativně 

sociálních institucí. Kromě toho i mnoho sportovních, kulturních, vzdělávacích, zájmových a 

politických uskupení.582 Nešlo tedy jen o šíření zvěsti, ale o praktický krok ve formě 

aktivního činu, jak pro lidi něco udělat. Ve stejné době Viktor Frankl zakládá ve Vídni své 

Poradny pro mládeže a snaží se organizovat různé aktivity, které by mladým lidem 

zprostředkovaly povědomí o smyslu života a pomohly jim vyřešit obtížné životní situace. 

Podobně i pro Církev československou (husitskou) byl v jejích začátcích typickým rysem 

aktivní přístup ke svým členům.  

Rozvoj pedagogické práce v Církvi československé husitské byl však těžce zasažen 

změnou politického režimu, který nastal v roce 1948. Tehdy byl vydán nový školský zákon,583 

ve kterém se náboženská výuka, do té doby plně v kompetenci církve, dostala do těsnějšího 

sepjetí se státním školským úřadem. Od roku 1953 docházelo k postupnému úpadku 

náboženského cítění. Stát po občanech vyžadoval místo vyučování náboženství výuku 

k ateismu. Církev se tak dostala do izolace od školní výchovy. 584  

 

                                                
578 BUTTA, T. Formy křesťanské výchovy se zaměřením na praxi v Církvi československé husitské In LIGUŠ, J.  

     a kol. Náboženská výchova a výuka. s. 122. 
579 BUTTA, Tomáš. Výchova a vzdělání v církvi. Referát z Katechetické konference CČSH ze dne 10. 4. 2013,  

     Praha: 2013. s. 3. 
580 BUTTA, T. Formy křesťanské výchovy se zaměřením na praxi v Církvi československé husitské In LIGUŠ, J.  

     a kol. Náboženská výchova a výuka. s. 134. 
581 Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (*11. 1. 1971 v Praze) – kněz CČSH, teolog a proděkan pro studijní záležitosti          

     na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. 
582 VOGEL, Jiří. Perspektivy a poslání církve v současné společnosti. Rukopis. Praha: 2013. s. 1. 
583 Zákon č. 95/1948 Sb. 
584 BUTTA, T. Formy křesťanské výchovy se zaměřením na praxi v Církvi československé husitské In LIGUŠ, J.  

     a kol. Náboženská výchova a výuka. s. 122-123. 
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 „Centralizace a bolševizace sportovních, kulturních, vzdělávacích, zájmových, 

zdravotních a sociálních institucí a likvidace jakýchkoli vazeb na církev, likvidace jejich 

symbolů, utlumení jakýchkoli veřejných církevních projevů mimo půdu náboženských obcí 

způsobilo v tak angažované církvi, jako byla Církev československá (husitská), doslova 

katastrofu.“585 

 

V 60. letech 20. století bylo církvi znemožněno veřejně se angažovat v kulturních a 

společenských oblastech. Komunistický režim se snažil o potlačení a zakázání veškerých 

těchto snah, znárodnil církvím domovy důchodců, sportovní kluby, mládežnické organice a 

jiné objekty. Církev československá husitská (ale ani žádná jiná) se nemohla veřejně 

projevovat, a to samozřejmě vedlo k houfnému odpadu lidí od církve. Lidé se přestali 

sdružovat s dalšími křesťany ve volnočasových organizacích a začali se postupně obracet více 

do sebe. Díky tomu se postupně prohlubovala spiritualita v Církvi československé husitské. 

Možnosti jejího výchovného působení na laickou veřejnost se opět otevřely po pádu 

komunistického režimu v roce 1989. V současnosti se v obcích konají biblické hodiny586 a 

výuka náboženství a etiky se navrací i do škol. Domnívám se, že jeden faktor výuky je 

v našem školství i při biblických hodinách poněkud opomíjen. Jedná se o Franklovu výchovu 

ke smyslu, na kterou se blíže zaměříme v následujícím oddílu disertace. 

 

8.3.2 Princip svobody svědomí a praktické využití výchovy ke smyslu 

Teologie Církve československé husitské je otevřená osobnímu hledání, skrze svobodu 

svědomí. Právě zásada svobody svědomí sehrála důležitou roli především v období vzniku 

této církve, kdy se utvářel její teologický profil.587 Povšimněme si, že myšlenka praktické 

výchovy ke smyslu je blízce příbuzná myšlence praktické výchovy ke svobodě svědomí. 

Jedním z hlavních úkolů duchovních Církve československé husitské bylo, a stále je, vést 

jednotlivce, člena církve, a vychovávat jej ke svobodě svědomí a tím prosazovat nejvyšší 

autoritu, kterou Církev československá husitská vidí právě v Duchu Kristově. Svoboda 

svědomí nutí člověka myslet a jednat samostatně a samostatně hledat smysl svého života. 
                                                
585 VOGEL, J. Perspektivy a poslání církve v současné společnosti. s. 3. 
586 Biblické hodiny, jako jedna z mála církevních aktivit, se mohly konat i za dob komunismu. 
587 VOGEL, Jiří. Výzva svobody svědomí současné teologii na pozadí jedné diskuse. In KUČERA, Zdeněk et  

     al. Víra a služba: společenství Církve československé husitské v myšlení a praxi. 1. vyd. Chomutov: L. Marek,  

     2012. s. 21. 
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„Československá církev rozumí zásadě svobody svědomí křesťansky, to jest jako 

svobodě věřících k plné osobní poslušnosti milosti s pravdy, která se stala v Ježíši Kristu a 

jako svobodě od lidských nálezků církevních dějin.“588 

 

Tak viděla svobodu svědomí Církev československá husitská ve 20. století. Dnes již 

ale lidem nejde jen o právo vyjadřovat se k pravdě, kterou člověk poznal, ale současné 

společnosti záleží zejména na tom, vůbec nějakou pravdu odkrýt. V postmodernistickém 

chaotickém světě se lidem velmi špatně orientuje. Výchova ke smyslu je v této souvislosti 

snahou pomoci člověku, aby našel pevnou oporu ve svém životě. Domnívám se, že výchova 

ke smyslu se do jisté míry principem svobody svědomí inspiruje. Neboť nelze dát člověku 

před oči hotové pravdy, kterými se má řídit, ale je třeba mu pomáhat v jejich nalézání, být mu 

na této cestě průvodcem.  

Frankl také na fenomén svědomí kladl silný důraz. Za základní atributy lidského bytí 

považoval svobodu a odpovědnost před svědomím,589 které dokonce nazýval „orgánem“ 

smyslu. 

 

„Svědomí patří ke specificky lidským fenoménům. Dalo by se definovat jako intuitivní 

schopnost najít jednorázový a jedinečný smysl, který se skrývá v každé situaci.“590 

 

Zabývejme se nyní vybranými definicemi pojmu svědomí. Princip svobody svědomí 

má své pevné postavení ve strukturách moderní společnosti.591 Psychologický slovník pojem 

„svědomí“ definuje jako „formu prožívání morálního hodnocení vlastních činů, motivů a citů. 

Svědomí bylo původně ztotožňováno s hlasem Božím a chápáno jako součást lidské 

přirozenosti.“592 I Salajkův Orientační teologický slovník hovoří o svědomí jako o termínu 

užívaném pro lidskou tendenci k zaujímání mravních stanovisek, který bývá spojován s něčím 

transsubjektivním a božským.593 M. Heidegger svědomí nazývá „mlčenlivým voláním“.594 Jak 

                                                
588 Základy víry církve československé husitské. s. 27. 
589 KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. s. 91. 
590 FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. s. 58. 
591 VOGEL, J. Výzva svobody svědomí současné teologii na pozadí jedné diskuse. In KUČERA, Zdeněk et  

     al. Víra a služba. s. 18. 
592 Svědomí. In HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. s. 577. 
593 Svědomí. In SALAJKA, Milan. Orientační teologický slovník. 1. vyd. Praha: Ježek, 2000. s. 153. 
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je vidět, pro pojem „svědomí“ neexistuje jednoznačná definice. Dalo by se říci, že je to jakýsi 

varovný prst, který bdí nad našimi úkony a rozhodnutími. Je to vnitřní smysl našeho jednání, 

který nám pomáhá hledat smysl vnější – životní. 

Z. Trtík svobodu svědomí pojímal jako jednu ze základních zásad víry, myšlení a 

života v církvi a také jako základ lidské přirozenosti. Princip svobody svědomí uchopoval 

jako jeden z hlavních předpokladů moderní církve.595 

Pro pastorační a výchovnou činnost v církvi je zásada svobody svědomí podnětem 

k vzdělávání členů církve k mravní autonomii a také k výchově ke smyslu.596 Franklův 

„smyslový orgán“ lze tedy výborně upotřebit právě v církevní pastorační péči a pomocí něj 

pomáhat lidem s nalézáním jejich životního smyslu.  

Vrátíme-li se k praktickému využití výchovy ke smyslu v Církvi československé 

husitské, uvědomíme si, že rovina výchovy ke svobodě svědomí, a tudíž i ke smyslu, v praxi 

této církve chybí. Toto téma bývá námětem mnohých teologických rozhovorů, ale praktická 

aplikace nebyla dosud řádně realizována. Je nanejvýš třeba, aby slova přešla v činy a výchova 

k nalézání smyslu byla uvedena do církevní praxe. Ať již při výuce náboženství na základních 

a středních školách, při biblických hodinách na farách či jako součást kázání v rámci 

bohoslužeb. Lidé po smyslu prahnou, hledají ho, ale často ho najít neumějí. 

Výchovu ke svobodě svědomí a ke smyslu jako celek je možné upotřebit i při 

pastoracích dospělých jedinců. Lidé často přicházejí za duchovními se svými problémy, které 

je trápí a tíží. Neumějí se sami vyrovnat s těžkými životními situacemi. Ocitají se v tzv. 

noogenních krizích, které Viktor Frankl řešil aplikováním logoterapie. Církev československá 

husitská je řeší snahou o pozitivní uchopení individuálnosti člověka a jeho výchovou ke 

svobodě. V tomto případě by bylo přínosné, kdyby měli duchovní o logoterapii povědomí a 

uměli s ní zacházet. Neboť logoterapie je metoda, která uzdravuje člověka z problémů 

nabytím jeho svobody. 

Domnívám se, že je třeba vzdělávat duchovní v logoterapii, vyučovat ji např. jako 

jeden z povinných předmětů v rámci studia teologie na vysoké škole, popř. jako doplněk 

v rámci dalšího vzdělávání duchovních. Bylo by dobré zorganizovat kurzy, jak pro duchovní, 
                                                                                                                                                   
594 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996. s. 303-304. 
595 VOGEL, J. Výzva svobody svědomí současné teologii na pozadí jedné diskuse. In KUČERA, Zdeněk et  

     al. Víra a služba. s. 23. 
596 VOGEL, J. Výzva svobody svědomí současné teologii na pozadí jedné diskuse. In KUČERA, Zdeněk et  

     al. Víra a služba. s. 25. 
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tak pro laiky, kde by se zájemci dozvěděli potřebné informace týkající se výchovy lidí ke 

smyslu a k jeho nalézání. Církev by se měla zaměřit na nalézání svého hlavního pramene 

působení v praktickém křesťanství – v rámci svých vikariátů, a potažmo ve svých 

náboženských obcích. 

Problém ztráty smyslu mezi lidmi vzniká a jeho intenzita stálé narůstá. Lidé tak 

upadají do depresivních stavů a zažívají své noogenní krize. Člověk ale potřebuje více, než 

možnost svobodně uplatňovat princip svobody svědomí. Základem je ho nalézt pomocí 

hledání smyslu.  V tomto ohledu je potřebná výchova ke smyslu, která s jeho nalézáním lidem 

pomůže. 
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9. ZÁVĚR 
 

9.1 Shrnutí práce 

Viktor Emil Frankl (1905 – 1997) byl jednou z nejvýraznějších osobností v oblasti 

psychiatrie, filozofie a lékařství 20. století. Jeho dílo a životní osud ovlivnil, a stále ovlivňuje, 

miliony lidí po celém světě. Frankl bývá také často nazýván morálním hrdinou 20. století.  

Frankl za svůj život napsal třicet dva knih, z univerzit po celém světě obdržel dvacet 

devět čestných doktorátů a získal nepřeberné množství různých ocenění. Na jeho myšlenky 

z oblasti psychiatrie a filosofie navazuje řada institucí, které jsou doslova rozesety po celém 

světě. 

V úvodní kapitole disertační práce jsem podrobněji nastínila Franklův životní příběh – 

od jeho narození do vídeňské židovské rodiny, dětství strávené společně s rodiči a dvěma 

sourozenci, školní léta středoškolská i univerzitní, až po úspěšně se rozbíhající lékařskou 

kariéru, která byla ale záhy přerušena jeho nuceným odsunem do Terezína. Je důležité 

zopakovat, že Franklovi bylo nabídnuto vízum do Ameriky, ale po těžkém vnitřním boji se ho 

vzdal a rozhodl se zůstat se svými rodiči, aby je tak ze své pozice začínajícího lékaře mohl 

lépe ochraňovat. V jeho rozhodnutí spatřuji mimořádnou duševní sílu, oddanost a lásku 

rodině, neboť mnozí lidé by se pravděpodobně nezachovali stejně a vízum by přijali, jen aby 

ochránili sami sebe. V táborech smrti Frankl ztratil většinu členů své rodiny, včetně první 

ženy Tilly.  

V této kapitole jsem věnovala formou exkurzu prostor i Sigmundu Freudovi a Alfredu 

Adlerovi, jejichž myšlenky Frankla výrazně ovlivnily při formulování logoterapeutických 

principů. Závěrečné pasáže první kapitoly se zaobíraly Franklovou lékařskou kariérou a jeho 

životním osudem až do jeho smrti v roce 1997. 

Díky mnohým exkurzím do zahraničí, nejvíce do Vídně, jsem měla možnost poznat na 

vlastní oči místa, kde Viktor Frankl žil a působil. Z těchto výprav vznikla i autentická 

fotografická příloha, která je nedílnou součástí této práce. V poznámkovém aparátu bylo 

možné se dočíst mnoho zajímavostí a podrobností o místech spojených s Franklem, které jsou 

v jiných odborných pracích těžko k dohledání. 

Viktor Frankl strávil tři roky svého života prací a živořením ve čtyřech koncentračních 

táborech – v Terezíně, v polské Osvětimi, v německém Kauferingu III. a v Türkheimu. 

Novou, nebo spíše méně známou informací, na kterou jsem při svém bádání narazila, je to, že 
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v Osvětimi pobyl Frankl „pouhé“ 2-3 dny.597 Jednalo se totiž o tzv. transitní tábor Osvětim-

Březinka, ve kterém Frankl čekal na převoz do Kauferingu III., kde obdržel i své známé 

táborové číslo 119104. Vyzdvihnutím této skutečnosti nechci nijak snižovat míru utrpení a 

sílu ducha, které Frankl po celou dobu i v jiných táborech prokazoval. Pouze bych ráda 

zdůraznila, že mě nanejvýše zaráží a překvapuje informace, že Viktor Frankl, který je 

celosvětově známý tím, že přežil Osvětim, v ní ve skutečnosti strávil „jen“ 2-3 dny. Rovněž 

jeho kniha „Člověk hledá smysl“ je psána čtivým stylem a je v ní tolik informací a zážitků, ze 

kterých má čtenář pocit, jako by Frankl v Osvětimi strávil minimálně rok. Domnívám se, že 

mnoho událostí popsaných v této knize se událo spíše až v Kauferingu, který byl pro život 

vězňů poněkud mírnější. Frankl sám většinou o době svého pobytu nehovořil, ale podařilo se 

mi zjistit, že minimálně jednou se veřejně zmínil, že v Osvětimi skutečně pobýval v řádech 

několika málo dní.598 

Po vylíčení Franklova nelehkého, ale naplněného života, jsem se ve stručnosti 

zabývala institucemi, jak v České republice, tak v zahraničí, které Franklův odkaz uchovávají 

a dále jeho myšlenky rozvíjejí. Poslední část druhé kapitoly jsem věnovala přehledu 

Franklových nejvýznamnějších knih a vyložení jejich obsahu. 

Pro pochopení Franklových myšlenek bylo důležité věnovat se jeho životnímu 

příběhu. Poznat, jaké okolnosti ho přivedly k vytvoření nové psychologické nauky, kterou 

Frankl nazval „logoterapie“, jindy také „existenciální analýza“. Frankl celý svůj život zasvětil 

hledání smyslu – života, událostí, štěstí, ale i utrpení. Snažil se pomáhat svým pacientům 

pochopit události v jejich životech, smířit se s nimi a přijmout je jako nedílnou součást jich 

samých. Za tímto účelem vyvinul Frankl dvě stěžejní metody, se kterými i dnes pracují 

logoterapeuté po celém světě – „paradoxní intenci“ a „dereflexi“.  

Kromě otázky po smyslu života, jako hlavního předmětu logoterapie, jsem se zaměřila 

na příbuzné otázky, jako jsou smysl smrti, lásky, práce anebo utrpení. Člověk 20., ale i 21. 

století prochází noogenní krizí, která je dána individualitou člověka, jeho osamostatněním se.  

Člověk je uvržen do chaosu, rychlosti, zbrklosti, kde se mnohdy nedokáže smysluplně 

                                                
597 Na tuto skutečnost velice kriticky poukazuje Timothy Pytell, viz PYTELL, T. The Missing Pieces of the     

     Puzzle: A Reflection on the Odd Career of Viktor Frankl. In Journal of Contemporary History. Sage  

     Publications. roč. 35, č. 2 (duben 2000). s. 281-306. 
598 viz SCHULLER R., Dr. Robert Schuller Interviews Viktor Frankl: How to Find Meaning in Life. In    

      Possibilities: The Magazine of Hope. březen/duben 1991, s. 10. 
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orientovat a ztrácí se. Lidé propadají také tzv. nedělním neurózám, při kterých zjišťují, že 

když ustane shon všedního pracovního dne, nevědí, co by si najednou s nově nabytým časem 

měli počít. Neumějí ho využít, a tak se začnou nudit. Frankl toto pokládal za typický jev, 

který nastává nejvíce o víkendu, po celotýdenním shonu. Lidé se podle Frankla ocitají také 

v tzv. existenčním vakuu – přestávají vědět, co chtějí, po čem touží a upadají do 

konformismu. Současný člověk musí být oceněn, ale kvůli pocitu prázdnoty je tato jeho 

potřeba odsunuta do pozadí. 

Dá se tudíž říci, že je celé naše současné lidstvo znuděné a bez vědomí smyslu svých 

životů? Myslím si, že u tak významného tématu nelze jednoduše paušalizovat. I v dnešní době 

je stále pro co žít a hlavní věcí je přimět lidi k tomu, aby se naučili vidět tento důvod života, 

to „pro něco“, pro co stojí za to žít, bojovat, milovat a dále svůj život ochraňovat. Dnešní 

doba je náchylná k tomu, že lidé přestávají vidět dál než na konec pracovního dne, ztrácí 

motivaci a vůli. Zde přichází vhodná chvíle pro psychoterapeuty, logoterapeuty, ale také pro 

duchovní, aby lidem pomohli najít jejich konkrétní cíl, protože každý má svůj smysl jinde. 

Každý smysl života člověka je jedinečný a neopakovatelný, stejně tak jako člověk sám. 

Člověk je morálně odpovědný za to, aby jeho život měl nějaký smysl.599 Proč jinak by nám 

byl tento nedocenitelný dar života dán, pokud bychom ho měli jen promarnit?   

Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala pastorální psychologií – disciplínou na pomezí 

teologie a psychologie. Z mnoha faktorů vyplývá, že Frankl byl hluboce věřícím člověkem. 

Jeho poznatky při hledání smyslu by bylo vhodné využít při pastorační péči duchovních. 

Nejprve jsem se v této kapitole soustředila na vysvětlení historického pozadí pastorální 

psychologie a poté byly uvedeny metody a principy, které se v oblasti pastorace dají dobře 

využít.  

O propojení Franklovy logoterapie s pastorací bylo hovořeno rovněž v poslední 

kapitole disertace, v souvislosti s možným využitím myšlenek Viktora Frankla v Církvi 

československé husitské. 

V páté kapitole byl za pomoci logoterapie poodhalen smysl biblických událostí, jež 

jsou popsány v centrální knize křesťanství – v Bibli. S přispěním Franklovy logoterapie jsme 

schopni nalézt smysl našich aktuálních problémů a dilemat. Zároveň ale můžeme vyložit i 

smysl života podle biblické tradice a souvislost mezi utrpením Ježíše Krista na kříži a jeho 

vzkříšením z pohledu logoterapie a existenciální analýzy. 

                                                
599 Důraz na odpovědnost je u Frankla možné spatřit v jeho kategorickém imperativu logoterapie. 
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V šesté kapitole jsem se věnovala variabilitě pochopení pojmu spiritualita a jeho 

specifické recepci v oblasti psychologie. Pojmem spiritualita Frankl vytvářel přemostění mezi 

oblastmi náboženství a duševního zdraví, odkrýval uzdravující charakter vnitřního 

duchovního rozměru lidské existence a činil spiritualitu součástí svých léčebných metod. 

V této kapitole byla také rozebrána historie pojmu „spiritualita“ a její pochopení z pohledu 

psychologie. Důraz byl kladen zejména na pojmy „duchovní nevědomí Boha“ a 

„neuvědomovaný Bůh“, jehož máme podle Frankla v sobě, ale často si ho nedokážeme, nebo, 

lépe řečeno, nechceme připustit. S tím souvisí také otázka teodicey a zakoušení přítomnosti 

Boha v životech vězňů v koncentračním táboře, které byl věnován prostor v závěru kapitoly. 

Téma neuvědomovaného Boha, které bylo nastíněno v šesté kapitole, úzce souvisí 

s Franklovou duchovní zkušeností, jež nese také rysy intenzivní náboženské zkušenosti. Tato 

Franklova duchovní zkušenost mohla sehrát významnou roli při konstituci Franklova výrazu 

„neuvědomovaný Bůh“ a byla rovněž důležitá pro Franklův přístup k náboženství. Franklovu 

osobní zkušenost ze setkání se svou mrtvou ženou Tilly jsem v sedmé kapitole porovnala 

s náboženskou paralelou, jež spatřuji v novozákonním zážitku apoštola Pavla při jeho pouti do 

Damašku. V obou případech se jednalo o extatický prožitek, který byl Franklovi i Pavlovi 

umožněn zakusit jen jednou. Tuto křesťanskou náboženskou zkušenost však v historii zažili i 

jiní. Jako příklad jsem uvedla zážitek indického muže Sadhu Sundar Singha, který také prožil 

extatické vytržení při setkání s Ježíšem Kristem, jež ho přivedlo k hluboké křesťanské víře.  

Od sedmé kapitoly až po závěr práce jsem se šířeji zabývala osobou významného 

českého teologa Zdeňka Trtíka, který dílo Franklovo studoval a ve svých knihách ho 

reflektoval. Trtík se jako jeden z prvních českých intelektuálů začal vážně zabývat 

myšlenkami Viktora E. Frankla a v této souvislosti publikoval v letech 1969 a 1982 na 

stránkách Theologické revue o Franklovi několik studií. S promýšlením Franklových 

myšlenek se lze později setkat i u dalších teologů CČSH, zejména u Zdeňka Kučery600 a 

Jiřiny Kubíkové. 

V poslední kapitole byl kladen důraz na možné sepjetí Franklova myšlení s ideovým 

programem Církve československé husitské. Rodinná spřízněnost se Zdeňkem Trtíkem mi 

umožnila získat přístup k méně známým materiálům. V této kapitole jsem dala Franklovy 

                                                
600 Prof. ThDr. Zdeněk Kučera (*30. 3. 1930 v Bratislavě) – český teolog, duchovní CČSH, filozof, profesor  

     Husovy československé bohoslovecké fakulty a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, jejímž byl  

     dlouholetým děkanem. 
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myšlenky do souvislosti s naukou CČSH a zaměřila jsem se hlavně na jejich společné rysy, 

jako je svoboda svědomí a výchova ke smyslu s jejím možným dalším využitím v současné 

praxi Církve československé husitské.  

 

9.2 Přínos práce a potvrzení hypotézy 

V úvodu disertace jsem stanovila hypotézu, podle které se Franklův program výchovy 

ke smyslu blíží k některým východiskům teologické reflexe Církve československé husitské. 

Během studia Franklových textů a teologie CČSH jsem pro tuto hypotézu nalezla hned 

několik argumentů.  

Hlavní argument pro potvrzení v úvodu stanovené hypotézy je samotný pojem 

svědomí, jenž je klíčový jak pro Viktora Frankla, tak pro teologii Církve československé 

husitské. Frankl považoval svědomí za konstitutivní prvek lidské bytosti, popř. jej definuje 

jako sídlo smyslu. Jinými slovy, svědomí pomáhá lidem nalézat smysl života. Teologie 

Církve československé husitské vidí ve svědomí, konkrétně ve svobodě svědomí, svůj 

základní ideový princip. V tomto duchu je svědomí definováno i v Základech víry.601 

Duchovní by měli vést své členy, nebo ty, kteří projeví zájem, ke svobodě svědomí a 

k vnitřnímu vyrovnávání se s vlastními činy. Právě tato výchova ke svobodě svědomí, 

podobně jako výchova ke smyslu je základním pilířem, na kterém by duchovní měli stavět 

svoji činnost. Výchova ke svobodě svědomí učí člověka svobodně se řídit a hledat smysl 

života ve svobodě. Člověk při tomto hledání není vázaný pevným dogmatickým systémem. Je 

nucen aktivně hledat jeho naplnění. Musí ho hledat sám za pomocí výchovy ke svobodě 

svědomí a logoterapie. Nelze jen nečinně přijímat pravdy, které jsou nám předkládány, ale jak 

říká Frankl, je třeba se aktivně přičinit a začít hledat. Hledat smysl života, věcí, události, 

smysl radosti i bolesti. V tomto významu je Franklova logoterapie neocenitelným přínosem 

pro církve jako celek, ale zejména je přínosná pro Církev československou husitskou, která 

má ve svém ideovém programu mnohé společné body s Franklovým myšlením.  

Je pozoruhodné, že ve stejném období, kdy se Frankl zabýval principem svědomí, byly 

formulovány ideové základy Církve československé (husitské) s hlavním důrazem právě na 

svobodu svědomí. Nedomnívám se, že by církev ve svých počátcích znala dílo Viktora 

Frankla a vycházela z něj. Povědomí o jeho tvorbě se do české teologické společnosti dostalo 

až v 70. letech, kdy Franklovo dílo do Čech přivezl, přeložil a představil Zdeněk Trtík. Přesto 
                                                
601 Základy víry církve československé husitské. s. 27. 
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nezávisle na sobě se jak Frankl, tak teologie CČS(H) zabývala principem svědomí, které se 

pro oba stalo jakýmsi „vyšším principem mravním.“ Nedílnou příčinou této shody jistě byla i 

politická situace, která panovala v tehdejší Evropě, nástup Hitlera k moci, persekuce a 

vyvražďování milionů lidí po celém světě. Viktor Frankl měl možnost zakusit hrůzu války na 

vlastní kůži, mohl se snažit pochopit, proč a jak někteří lidé mohou být schopni jednat bez 

sebemenšího záchvěvu svědomí. A proto také určil svědomí jako orgán smyslu, který 

napomáhá člověku hledat cestu ke smyslu jeho jednání a žití. Rovněž v Církvi československé 

(husitské) bylo svědomí, respektive svoboda svědomí, kladena na první místo v žebříčku 

hodnot. 

I dnes je otázka svobody svědomí pro příslušníky Církve československé husitské 

aktuální. V současné době se objevil problém angažovanosti duchovních v řadách politických 

stran, a to nejenom ve stranách demokratických, ale také v extremistických hnutích, jako je 

např. komunismus. Faráři a ostatní duchovní by ve své funkci měli reprezentovat takový typ 

člověka, který je morálně čistý a klást důraz zejména na svou svobodu svědomí. Zde se pak 

naskýtá otázka, jak takoví duchovní, kteří se rozhodnou prosazovat principy těchto 

politických stran, v sobě skloubí zásady té které strany s vlastními morálními principy a 

svobodou svědomí, jež je základním principem Církve československé husitské, ale zároveň 

je zcela v protikladu s ideami extremistických politických stran. 

Význam své práce proto vidím v myšlence praktického uplatnění logoterapie a ve 

výuce výchovy ke smyslu v Církvi československé husitské, např. ve vzdělávání budoucích 

kněží, dále v pořádání různých logoterapeutických cvičení, kurzů a konferencí, v praktické 

pastorační péči s využitím logoterapeutických metod nebo ve výuce mládeže ke smyslu 

v rámci biblických hodin.  

Jak již bylo řečeno, Církev československá husitská je postavená na principech 

otevřenosti a vlastního hledání. Proto může využít logoterapii Viktora E. Frankla ve své 

pastorační péči a výuce právě ona. Pro dnešní Církev československou husitskou lze 

Franklovu logoterapii velmi dobře použít při pastoraci věřících a také ve výchovném procesu 

jako jeden z možných nových předmětů v rámci výuky náboženství, který by měl být 

orientován jako „výchova ke smyslu“.    

S výchovou ke smyslu by se mělo začít už u malých dětí při biblických hodinách. 

Pokračovat lze i na dalších stupních škol, popřípadě v rámci různých dobrovolných aktivit, při 

přednáškách, na konferencích apod. Duchovní Církve československé husitské mají být také 
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vedeni k tomuto druhu výchovy, aby byli sami připraveni v rámci pastorací pomáhat lidem 

hledat východisko z jejich složitých životních situací. 

Další inspiraci v díle Viktora Frankla může Církev československá husitská čerpat 

z Franklových poraden pro mládež („Jugendberatungsstellen“), které Frankl spolu s dalšími 

psychology zakládal koncem 30. let 20. století. Dnes bychom se touto myšlenkou mohli 

inspirovat k vytvoření obdobných poraden pro mládež, seniory či lidi v jiné obtížné situaci, 

kde by duchovní, odborně vyškolení v logoterapii a existenciální analýze, poskytovali duševní 

podporu potřebným. Pomoc dětem by se mohla zaměřovat na problémy v rámci domácího 

násilí, nebo podobně jako u Frankla na strach z reakce rodičů v době rozdávání vysvědčení, 

na různé obavy a fobie, na vztahy mezi vrstevníky či na problematiku dětských sebevražd. 

V rámci poraden pro seniory přicházejí v úvahu témata jako např. přechod do důchodu a pocit 

ztráty smyslu života spočívajícího pouze v práci, dále existenciální otázky spojené se smrtí, 

smyslem života, smyslem utrpení či s pocitem životního nenaplnění. V případě zájmu by se 

dalo pomoc rozšířit i na těžká dějinná období, ku příkladu v období války či epidemie smrtící 

nemoci. (Tato témata jsou v současnosti bohužel opět velmi aktuální.) Rovněž by bylo dobré 

lidem asistovat při stavech tzv. existenciálního vakua, v čemž jim může výborně pomoci 

právě logoterapie ve spojitosti s pastoračním působením duchovních. 

Je důležité uvést, že v žádném případě se nejedná o to, aby se z kněží stali laičtí 

psychologové. Pro duchovní by to ovšem bylo jedině výhodou, kdyby byli kromě teologie 

vyškoleni též v logoterapii. Podobně jako v 80. letech probíhaly v západní Evropě kurzy 

pastorační péče pro kněze,602 tak by dnes mohly diecéze posílat zájemce na kurzy logoterapie, 

které jsou pořádány na řadě míst v České republice. 

Přesto ačkoliv je cílem náboženství spása duše a cílem psychoterapie je duševní 

uzdravení, může i náboženství ve svém dalším rozměru pečovat o uzdravení a prevenci 

nemocí a tím pádem také působit psychohygienicky a psychoterapeuticky.603 Cestou 

logoterapie za součinnosti s teologií lze lidem pomoci v  hledání jejich konkrétního smyslu. 

V praxi by šlo spolupracovat i s neziskovými organizacemi a pomáhat kromě osobního 

rozhovoru i anonymně za využití moderních technologií např. po telefonu či emailem. Tuto 

službu by mohli využít i lidé, kteří nejsou členy Církve československé husitské, ale primárně 

                                                
602 RYŠAVÝ, I. Pastorální psychologie. In Československá psychologie, roč. 44, s. 367. 
603 FRANKL, V. E. Der unbewusste Gott: Psychotherapie und Religion. s. 73. 
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by byla provozována pro ně. Ze začátku by se dala zřídit jedna poradna do každé diecéze a 

podle zájmu a ohlasu lidí by šlo tuto činnost rozšířit. 

Za přispění logoterapie a jejích technik – paradoxní intence a dereflexe – je možné 

pastoračně působit na lidi, kteří mají nějaké nervové onemocnění, neboť důraz kladený 

existenciální analýzou na duchovní osobnost člověka je velmi blízký křesťanskému 

personalismu.604 Tyto metody je možné využít při poruchách spánku, stravy, při nadměrném 

pocení či červenání. Důležité ovšem je, že Franklovy metody nelze aplikovat na neurózy, 

které vznikají v dimenzi ducha. Jsou nazývány noogenními neurózami a vycházejí z nějakého 

duchovního či mravního problému. V této situaci by lidem mohl pomoci pastorační rozhovor 

s duchovním, který může právě výchovou ke smyslu poradit těm, kteří svůj smysl života 

ztratili. Duchovní mohou farníkům, ale i lidem mimo církev, pomoci s duchovním vedením a 

hledáním jejich cesty k nalezení smyslu života a to i opakovaně, neboť, jak uvádí Frankl, 

smysl života se během života mění a k jeho ztrátě může tedy logicky dojít několikrát.605 

Dále se domnívám, že kromě poraden pro členy a laiky by bylo třeba zřídit i poradny 

pro samotné faráře, biskupy a další církevní hodnostáře. Neboť oni v rámci své pastorace 

pomáhají druhým, ale sami se nemají na koho obrátit. 

Kromě výchovy ke smyslu může předložená disertační práce prakticky přispět 

k znovuuvedení Franklova odkazu a díla do povědomí české populace a nově otevřít prostor 

pro možné diskuse mezi teologicky zaměřenou i laickou veřejností. 

V současné chvíli navrhuji co nejvíce rozšířit znalost Franklovy teorie mezi členy 

v církvi, aby mohla být logoterapie, potažmo výchova ke smyslu, aplikována prakticky 

v rámci výše uvedených situací. Doufám, že tato disertační práce bude jedním z prvních 

kroků k tomuto cíli. 

Dalším potvrzením v úvodu stanovené hypotézy ve spojitosti mezi Viktorem Franklem 

a Církví československou husitskou spatřuji v tématu lásky a v nalezení smyslu života v lásce. 

V knihách „Lékařská péče o duši“ a „Psychoterapie pro laiky“ Frankl hovoří o významu 

lásky tak, že milování vysvětluje jako oslovování druhého Ty.606 Tím souzní s biblickým 

personalismem CČSH, který ve svém díle ztvárnil právě Zdeněk Trtík. Osobní vztah já-ty 

                                                
604 KUBÍKOVÁ, J. Logoterapie. In Theologická revue Církve československé husitské. s. 118. 
605 Metody, kterými mohou duchovní vést pastoraci, byly zmíněny v rámci 4. kapitoly. Jedná se zejména  

     o modlitbu či pastorační rozhovor. 
606 FRANKL, V. E. Psychoterapie pro laiky. s. 75. 
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jako fundament teologické reflexe CČSH spodobnil již na konci 40. let v přelomové publikaci 

s výstižným názvem „Vztah já-ty a křesťanství“.607 V osobním vztahu k druhému člověku 

mohou duchovní poznat jak jeho radosti, tak jeho starosti a utrpení. Díky této osobní 

zkušenosti jim jsou schopni lépe poradit. Proto je nedílnou součástí činnosti kněží a ostatních 

duchovních i pastorační péče v nemocnicích, v armádě nebo věznicích. Viktor Frankl 

používal logoterapii jako léčebnou metodu vůči svým spoluvězňům v koncentračních 

táborech. Obdobně i Zdeněk Trtík zakusil vlastní zkušeností trápení a bolesti jiných lidí, 

neboť za války pracoval také jako armádní kaplan.608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
607 TRTÍK, Zdeněk. Vztah já – ty a křesťanství: (význam osobnosti a osobních vztahů v křesťanství). 1. vyd.  

     Praha: Nákladem ústřední rady církve československé, 1948. 206 s. 
608 Informace získána z rozhovoru se synem Z. Trtíka. 
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10. SUMMARY 
 

Religious and existential issues by Viktor E. Frankl.  

Its reception in theological thinking with special regard to Czechoslovak Hussite Church. 

 

Marie Jandová (roz. Trtíková) 

 

 Viktor E. Frankl is considered as one of the most important person of 20th century in 

the area of medicine, namely in the branch of neurosurgery and psychiatry. He was Professor 

of Neurology and Psychiatry at the University of Vienna Medical School. He was also the 

founder of the Third Viennese school of Psychotherapy (after Freud's psychoanalysis and 

Adler's individual psychology) – the school of logotherapy. Frankl's life and work influenced 

millions of people all around the world. He published thirty-two books, which have been 

translated into more than twenty-three languages, including Japanese and Chinese. 

 During my scientific stay in Vienna, I have visited many places, which are connected 

with Frankl's life. I have also made a lot of pictures. Some of them can be seen in the 

attachment at the end of this work.  

The initial part of this thesis describes Frankl's life story from his birth in 1905 to his 

death in 1997, with main emphasis to experiences which led to his discovery of logotherapy. 

Frankl's entire family, excepting for his sister, perished during World War II in camps (or 

were sent to the gas ovens). In the Nazi camps Frankl lost every possession, his values were 

destroyed; he suffered from hunger, cold and brutality. In spite of these horrible experiences, 

he was able to continue live, work and love. 

As it was told, Frankl created his own psychotherapeutical theory – logotherapy. The 

main therapeutical methods are paradoxical intention and dereflection. Frank's whole life and 

work were devoted to searching and finding meaning of life. According to logotherapy, 

people can discover the meaning in life in three different ways – by creating a work or doing a 

deed, by experiencing something or encountering someone and by the attitude people take 

toward unavoidable suffering. Besides meaning in life, this thesis describes also meaning of 

human suffering, meaning of love, work and death.  

The thesis puts Frankl's logotherapy in connection with theological views. I was trying 

to find also the meaning of suffering of Jesus Christ, meaning of his cross and resurrection. 
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Frankl's work is passed through deep spirituality which can be seen especially in his 

description of the situation in the camp, during which he met his death wife Tilly. He heard 

her voice and saw her smile. He forgot the horrible conditions, which were around him and 

was surrounded only by love of his wife and for this moment, he was very happy and 

satisfied. It was an extraordinary religious ecstasy, which he then remembered for his whole 

life. In my work, I put his experience into parallel with another similar occasion – a converse 

of Paul by Damascus. These two religious experiences have many common features, which I 

tried to discover. It is also mentioned the experience of Indian man Sadhu Sundar Singh, 

which converted to Christianity while he had similar religious ecstasy. 

The main emphasis of the thesis is put on the importance of logotherapy for the 

Czechoslovak Hussite Church. The books of Viktor Frankl have been brought to the Czech 

theological area by Zdeněk Trtík, an important person in the theology of Czechoslovak 

Hussite Church. Trtík translated Frankl's books and reflected them in his own works. He was 

the first, who introduced Frankl's life story and logotherapy in our country. In the final part of 

my thesis, I compare main ideas of Trtík with thoughts of Frankl.  

Czechoslovak Hussite Church has in its teachings many common attributes with 

Frankl's search for meaning, especially with the education to meaning. This could be also the 

main benefit, because our church can profit from his theory using it in its pastoral praxis. The 

priests, preachers and pastoral assistants should be educated in logotherapy and in searching 

for meaning by education to meaning. It can be organized various of workshops, lectures and 

conferences, in which people can teach, how to find meaning in their lives and difficult 

situations. I hope that my thesis will help them to start with their searching and finding.  
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11. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA609 
 

11.1 Po stopách Frankla 

Czerningasse 6, 2. vídeňský obvod – Franklův rodný dům. Jeho rodina zde žila až do roku 

1942, kdy došlo k jejich deportaci do koncentračního tábora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Czerningasse 7 – Na protější straně ulice dům Alfreda Adlera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
609 Fotografie v této příloze © Mgr. Marie Jandová (Trtíková). Výjimky jsou označeny. 
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Kleine Sperlgasse 2c, 2. vídeňský obvod – Gymnázium, které navštěvoval jak Viktor 

Frankl, Alfred Adler, tak i Sigmund Freud. Pozdější sběrné místo pro deportace Židů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baumgartner Höhe, 14. vídeňský obvod – Bývalá psychiatrická léčebna Am Steinhof, 

Frankl zde působil v letech 1933 – 1937 jako vedoucí tzv. Pavilonu sebevražedkyň (Pavilon 

č. 3). 
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Währinger Gürtel 97, 18. vídeňský obvod – bývalá Rotschildská nemocnice. Frankl zde 

řídil neurologické oddělení (1940 – 1942). 

 

(foto: Bezirksmuseum Währing610) 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi lety 1942 – 1945 byl Frankl zadržován v několika koncentračních táborech. 

Terezín – Frankl s Tilly, její matkou Emmou a Franklovými rodiči Gabrielem a Elsou byli 

deportováni do Terezína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhled z okna cely v tzv. Malé pevnosti 

                                                
610 Převzato z http://www.meinbezirk.at/wien-18-waehring/chronik/rothschild-spital-m135464,24204.html 
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Oznámení vydané v terezínském ghettu o úmrtí Gabriela Frankla – otce Viktora Frankla, 

onemocnění – zápal plic.611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
611 Dokument převzat z webu www.holocaust.cz 
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Osvětim – zde zemřela matka Tilly, Emma Grosserová. Frankl a Tilly se v Osvětimi viděli 

naposledy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariannengasse 1, 9. vídeňský obvod – byt manželů Elly a Viktora Franklových. Frankl 

zde žil od svého osvobození roku 1945 až do smrti (1997). 
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Dnes je byt v Mariannengasse 1 sídlem Viktor Frankl Zentra. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorka disertace ve Viktor Frankl Zentru 
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Mariannengasse 10, 9. vídeňský obvod – Wiener Allgemeine Poliklinik. V letech 1946 – 

1971 byl Frankl vedoucím neurologického oddělení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Währinger Gürtel 18-20,18. vídeňský obvod – Allgemeines Krankenhaus - Medizinischer 

Universitätscampus. Současná největší vídeňská nemocnice a zároveň univerzitní prostor, 

kde jsou pořádány přednášky o Viktoru Franklovi (v posluchárnách Am Südgarten – „Viktor 

Frankl Vorlesungen“). 
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Zentralfriedhof, 11. vídeňský obvod – Alter Jüdischer Friedhof, brána č. 11, vlevo            

20 metrů, poté doprava 10 metrů – hrob Viktora Frankla a jeho rodiny – č. 27. 
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11.2 Místa ve Vídni související (nejen) s Franklem 

 

Mariannengasse 1, 9. vídeňský obvod – Viktor Frankl Zentrum – archiv Viktora Frankla, 

knihovna, přednášková činnost a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

           

 

 

    Vstupní chodba domu                                                Předsíň Viktor Frankl Zentra 

                                                                              

      Franklovy osobní věci 

 

 

      

    

   Franklovy knihy           
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Berggasse 19, 9. vídeňský obvod – Sigmund Freud Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freudova čekárna                                                             Interiér Freudova muzea 
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Zirkusgasse 52, 2. vídeňský obvod – Viktor Frankl Hof – Obecní bytový dům z let 1996 – 

1997 s Franklovou pamětní deskou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitalgasse 2, 9. vídeňský obvod – Viktor Frankl Weg – průchod naproti Franklovu domu 

v Mariannengasse, téměř na rohu s Alserstraße, vstup do univerzitního kampusu vídeňské 

univerzity. 
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Viktor Frankl Park, 9. vídeňský obvod – park uprostřed obytných domů (ulice kolem: 

Mariannegasse, Pelikangasse, Lazarettgasse a Höfergasse). Slavnostní otevření parku 

proběhlo v roce 2012. 
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Erdbrustgasse 46, 16. vídeňský obvod (vchod z Kolburggasse 2) – soukromá 

psychoterapeutická praxe Haralda Moriho – dlouholetého asistenta a žáka Viktora Frankla. 

Na Medizinische Universität Wien vede Mori tzv. „Viktor Frankl Seminar.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soukromá praxe Haralda Moriho 

 

    

 

                                                                                                 Harald Mori ve své pracovně s fotografií V. Frankla 
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