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Autorka se ve své disertační práci soustřeďuje na aktuální problematiku 

možností řešení projevů dětské agrese a s ní související šikany. Ukazuje na 

základní filosofická východiska, zejména Heideggerovu filosofii, přičemž 

samozřejmě připomíná relevantní inspirace z řecké filosofie a moderní filosofie 

výchovy. Svůj výklad dále opírá o mezioborovou spolupráci pedagogů, 

psychologů, sociologů a zdůrazňuje „nezbytnost provázanosti „zúčastněné“ 

praxe pedagogické, psychologické, psychoterapeutické či sociální“. Poukazuje 

na to, že učitelé nejsou ve svém pregraduálním studiu dostatečně připravováni 

k tomu, aby dokázali pracovat se skupinovou dynamikou. Konstatuje také, že 

dosud „není zakomponována ani povinná vícesemestrální výuka šikanologie“. 

(s.8) 

V disertaci se proto soustřeďuje (náležitě poučena studiem rozsáhlé literatury) 

na alternativy zvládání šikany a představuje principy daseinsanalytické 

skupinové terapie, které prakticky uplatňuje na půdě Psychoterapeutické a 

psychosomatické kliniky ESET ve spolupráci s psychologem Karlem Balcarem. 

Autorka adekvátně propojuje teoretická východiska s praktickými zkušenostmi a 

její práce resultuje v dobře promyšlených doporučeních k podpoře vzdělávání a 

rozvíjení osobnosti budoucích pedagogů. Považuje za vhodné „Zvážit a ověřit 

přínosnost zařazení psychosociálního výcviku a modelu komunitní výuky do 

systému vzdělávání budoucích učitelů. … nejde pouze o oslovení studentů 

otevřených fenomenologickému či daseinsanalytickému způsobu myšlení, či 

studentů motivovaných ke studiu filosofie výchovy, ale i těch, kteří již 

pochopili, že schopnost vztahu k sobě, činí člověka člověkem.“ (s. 108). 

K rozpravě při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k těmto námětům: 

1. Na s. 58 se uvádí „V daseinsanalýze není řeč pouhým nástrojem komunikace,   

ale klíčem k otevření světa.“ Mohla by být tato teze podrobněji komentována? 

2. Je možno nalézt souvislost mezi daseinsanalýzou a logoterapií? 

3. Jak autorka míní vyjádření „kultivace formy diskusních střetávání, vedených 

v duchu tradice sokratovského dialogu“? (s. 64) 

4. Konstatuje se (na s. 90), že existenciály, s nimiž se v poradenských 

programech pracuje, jsou zejména naladěnost, rozumění a řeč. Může autorka 

toto tvrzení zdůvodnit a dále rozvinout? 

5. Jaké závazné součásti mají výstupní zprávy (s. 94) a jak se s nimi dále 

pracuje? 
 

Závěrem konstatuji, že předložená disertační práce splňuje požadavky na tento 

typ kvalifikačních prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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