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V záplavě akademických kvalifikačních prací z oblasti filozofie se poměrně málo setkáváme se snahou 

nalézt návrhy na praktická řešení krizových jevů naší společnosti. Není divu. Takové práce vyžadují 

nejen mezioborovou kvalifikaci, nýbrž také značnou míru zkušenosti v zainteresovaných oborech, 

umění nalézt společný jazyk a mnohdy i trpělivost při překonávání mezioborových napětí. Právě 

s těmito nesnázemi se Lucie Vacková musela vyrovnávat ve své disertační práci Hledání smyslu bytí 

jako cesta daseinsanalytické psychoterapie.  

Úvod, číslovaný jako první kapitola, seznamuje čtenáře nejprve stručně se strukturou práce a 

s motivací, která odkazuje na dlouhodobou praxi doktorandky v oblasti daseinsanalytické 

psychoterapie. Poté následuje vytyčení hlavních cílů, ve kterých je částečně zúženo v podnadpisu 

avizované téma práce Využití daseinsanalytických poradenských programů v pedagogické praxi na 

předmět projevů dětské agrese a s ní související šikany. Jestli jsem dobře pochopil cíle práce, pak 

doktorandce šlo předně o navržení možností řešení krize školního kolektivu pod vlivem šikany za 

pomoci daseinsanalytické psychoterapie, přičemž chtěla podat širokou deskripci filozofického pozadí 

daseinsanalýzy a ztransparentnit její terapeutické metody. V první kapitole mi chybělo podrobnější 

vysvětlení metody práce, která je vysvětlena spíše v náznacích.  

Druhá kapitola vytváří jakési předpolí pro vstup do problematiky z širší perspektivy. Tato širší 

perspektiva je charakterizována pomocí výrazu dějinnost výchovy k areté, řeckému ideálu výchovy. 

V kapitole se naznačuje současné zapomínání na smysl výchovy a její redukce na pouhý 

nácvik užitečných dovedností. Doktorandka nejprve poukazuje na zrod smyslu výchovy v řecké filozofii 

a poté pomocí pojmů epiméleia peri tés psychés, paideia a areté stručně představuje její pojetí. 

V následující podkapitole vysvětluje pojem dějinnost, kterým čtenáře přivádí k fenomenologii a 

zejména k Heideggerovu pojetí času a jeho svázanosti s Dasein. V této kapitole zároveň ozřejmuje 



tento širší vstup do problematiky. Dříve než začne hovořit o pomoci školnímu společenství zasaženému 

agresivitou nebo šikanou, je třeba ozřejmit, k čemu má uzdravení směřovat. Tento úkol je popisován 

například jako směřování „k odpovědnému autentickému bytí“. Přiblížení některých prvků 

fenomenologie a Heideggerovy hermeneutiky je nezbytné pro hlubší pochopení filozofického pozadí 

daseinsanalytické psychoterapie. Považuji za velice vhodné, že se doktorandka opírá zejména o české 

autory, čím naznačuje, že českému prostředí není tento způsob myšlení cizí a má svou prověřenou 

tradici. Oceňuji i to, že utváření žáka ve výchovném procesu neodtrhuje od utváření vychovatele 

(učitele).  

K filozofickým základům daseinsanalytické psychoterapie se vrací ve třetí kapitole. Základy její metody 

spatřuje v propojení Husserlových „neredukovaných fenoménů, jak se samy ze sebe ukazují,“ 

s Heideggerovým výkladem „toho, co se samo ukazuje“. Hlavní důraz klade na pozdní Heideggerovy 

práce a na rozvinutí Heideggerovy hermeneutiky u Gadamera. V závěru první podkapitoly pak 

charakterizuje rozdíl mezi filozofií a daseinsanalytickou psychoterapií na pozadí pojmů existenciální a 

existencielní. Následující podkapitola je věnována vzniku a vývoji daseinsanalytické psychoterapie a 

jejímu prostoru v České republice. Do značné míry nahrazuje heuristickou kapitolu hodnotící dosavadní 

literaturu k tématu, která se obvykle klade do úvodní kapitoly. V textu však nejde jen o popis historie, 

nýbrž i o nástin, jak přistupuje daseinsanalytický psychoterapeut k člověku a jakým způsobem řeší jeho 

problémy. Následující podkapitoly pak ústí v jakési institucionální zasazení daseinsanalytické 

psychoterapie v českém prostředí. Nejprve představuje Českou daseinsanalytickou 

psychoterapeutickou společnost a její vztahy k mezinárodním institucím. Posléze hovoří o místě 

daseinsanalytické psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zvláštní pozornost 

pak doktorandka věnuje několika projektům, kterých se sama účastnila, které se zaměřovaly hlavně na 

řešení šikany v dětském kolektivu. Nejde však jen o pouhé popisy projektů, nýbrž o nastínění práce 

s konkrétním kolektivem a terapeutický postup analýzy Dasein. Myslím, že tato kapitola může 

zodpovědět některé otázky, které si čtenář může klást v souvislosti s druhou kapitolou, která 

představuje smysl výchovy jako směřování k areté. Při četbě druhé kapitoly může čtenář nabýt dojmu, 

že smyslem výchovy je učinit z dítěte dospělého. Podobné účelové výchovné koncepty obvykle 

zapomínají, že dítě je hotová bytost. Na konci třetí kapitoly je však toto docenění svébytnosti Dasein 

dítěte poměrně široce rozvedeno. 

Čtvrtá kapitola zachycuje originalitu terapeuta, který se opírá o daseinsanalytické postupy. První 

podkapitola poukazuje k hlavním inspirativním zdrojům osobní terapeutické praxe. Z důležitých autorů 

jsou zde jmenováni Jan Patočka, Karel Balcar, Jaroslava Pešková, Zdeněk Matějček a Oldřich Čálek. 

Nejde však o pouhé představení, nýbrž i odpověď na otázku, proč jsou pro doktorandku důležití. 

Stručně v několika bodech vyjmenovává hlavní inspirativní principy. Druhou podkapitolu lze chápat 



jako jakousi sondu do daseinsanalytického poradenství v prostředí základních škol. Jde o cenný 

materiál, který odkazuje na osobní zkušenost terapeuta. Podkapitola vrcholí kazuistikou, která 

plasticky představuje práci skupiny terapeutů s třídním kolektivem, herní aktivity s následnou reflexí 

skupinového dění. Neidealizuje situaci, vyzdvihuje úspěchy, ale nezakrývá ani selhání terapie.  

Poslední kapitola je nesena duchem závěrů, které si doktorandka utvořila během psaní své disertace a 

své odborné praxe v roli terapeuta. Poukazuje zde hlavně na užitečnost vysokoškolské přípravy, která 

by budoucím pedagogům umožnila lépe se vyrovnávat s krizemi v dětských kolektivech – míní hlavně 

psychosociální výcvik a model komunitní výuky.  

Práce po formální stránce splňuje nároky kladené na disertaci. Jazykově je na slušné úrovni. Poukazuji 

pouze na drobnější nepřesnosti, např.: V textu, který jsem dostal, vypadla pozn. č. 3. Lévinas psaný 

s „w“ místo s „v“. Na první pohled se zdá, že práce nemá dostatečný rozsah, proto jsem překontroloval 

počet slov a mohu potvrdit, že přesahuje minimální počet pro doktorskou práci. Určitou výtku mám ke 

stylizaci závěru, kde doktorandka náhle přejde z první osoby do třetí a začne o sobě hovořit jako 

„autorce“. Pro lepší orientaci v textu by se vyplatilo doplnit práci jmenným rejstříkem.  

Hlavní nedostatky práce spatřuji v metodologii. Při obhajobě by doktorandka měla jasně definovat cíle 

práce a zodpovědět, v čem spočívá její přínos. V závěru totiž toto hodnocení chybí. V úvodních pasážích 

postrádám heuristiku, která vymezuje pole, jímž se chce doktorand zabývat. To neznamená, že by 

heuristická práce zcela chyběla, spíše je rozeseta do několika kapitol.  

Navzdory uvedeným výtkám se domnívám, že práce splňuje požadavky na disertační práci a přináší 

řadu poznatků, na které lze dále navázat při psaní studií z oblasti daseinsanalytické psychoterapie. 

Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 


