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    Předložená dizertace splňuje všechny požadavky na práci přehledovou, 

uvádějící čtenáře do poměrně nové problematiky, kterou je v podstatě využití 

daseinsanalytické psychoterapie v konkrétní výchovné a terapeutické praxi.  

Autorka si počíná velmi precizně, protože zahajuje své úvahy poukazem ke 

smyslu staré řecké areté, jež neznamená jen ctnost, jak se píše v každých 

dějinách filosofie, ale znamená především schopnost terapeuta a výchovného 

pracovníka zahlédnout celek v každém konkrétním problému, který před ním 

stojí. To je v podstatě hlavní myšlenka, která je dosud nedostatečně 

tématizována a problematizována. V tomto ohledu je nutno kolegyni Vackovou 

pochválit, že si tohoto rozvažujícího aspektu všimla tak, že jej činí výchozím 

bodem svých úvah.   Další významný ohled je schován v poukazu na dějinnost 

výchovy k areté, přičemž je tento akt pochopen jako bytostný. V každém eónu 

(v každém dějinném období) je tato nevyhnutelnost recipována jinak, a to 

v souvislosti s dějinným habitem ontologického, gnozeologického a etického 

charakteru, příslušejícího této době.  S tím souvisí i výklad toho, co to znamená 

„lidský pobyt“ (Dasein), což je nová myšlenka, příslušející filosofu Martinu 

Heideggerovi, o nějž se autorka opírá a je zřejmé, že s dobrým pochopením.    

Aby vysvětlila možnosti pro psychoterapii v daném Dasein, zvolila si téma 

šikany, což je velmi výrazný fenomén současné výchovné problematiky. 

Zdůrazňuje daseinsanalytickou potřebu být naladěn na rozvrhy jednotlivých 

pacientů, žáků, studentů, protože to je základ pro možnost bytostného dialogu 

s každým jednotlivcem. Autorka moc dobře pochopila, že při zachování 

obecných pouček léčby a výchovy je nutné zahájit s člověkem dialog, který 

odpovídá jeho otevřenosti vůči světu „teď a tady“, tj. v daném Dasein. To je 

největší přínos celé dizertace a je nutno zdůraznit, že právě tento ohled mnohdy 

chybí ve výchovné a terapeutické praxi v současné době. Je také velmi dobré pro 

přehled celé problematiky seznámit čtenáře s centry této praxe, kterými jsou 

Česká daseinsanalytická společnost, ustavena především pracovníky PVŠPS 

s konkrétním přehledem praktického využití. Doporučuji práci k obhajobě 

V Praze dne 28. 8. 016                             prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 


