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Abstrakt
Seminární práce s názvem „Východiska logoterapie“ se zabývá logoterapií,
tedy psychoterapeutickou metodou, kterou založil a vyvinul Viktor Emil Frankl.
Seminární práce je rozdělena do tří částí. První část představuje stručný životopis
Viktora E. Frankla. Cílem druhé části je představit východiska a základy logoterapie –
proč vznikla a čím se zabývá. Ve třetí části bylo cílem nastínit vztah mezi
psychoterapií a náboženstvím podle V. E. Frankla v souvislosti s logoterapií,
a případně jak by se mohl tento vztah přenášet do praxe.
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Úvod
Tato seminární práce se zabývá východisky logoterapie. Tu založil Viktor E.
Frankl, aby tím vyplnil pomyslnou mezeru v dosavadní psychoterapii, která podle
něj neklade dostatečný důraz na odpovědnost každého člověka vůči smyslu života.
Otázka po smyslu života je podle Frankla velice častá, a proto se Frankl rozhodl
svými knihami oslovit co nejvíce lidí i vně psychoterapeutické praxe.
Práce je rozdělena do tří částí. V té první stručně představím Viktora E.
Frankla a jeho život, což čtenáři pomůže při zasazení jeho díla do kontextu doby,
ve které žil. Hlavním cílem práce je představit samotnou logoterapii, ve druhé části
tedy zmíním, proč vznikla a čím se zabývá. Na to navážu ve třetí části, kde nastíním
Franklův pohled na konfrontaci psychoterapie a náboženství, což je vedlejší cíl mé
seminární práce.
K naplnění cílů budu čerpat informace nejvíce z děl Viktora E. Frankla,
především z knih Lékařská péče o duši a Psychoterapie a náboženství. Frankl napsal
dohromady asi 30 knih, ale většina z nich pouze doplňuje informace již obsažené
v těchto dvou knihách, nebo se týká jiných témat nepodstatných pro moji práci.
Téma práce mě zaujalo svou komplexitou – pohybuje se primárně v oblasti
psychologie, ale dotýká se i náboženství či filozofie, což jsou pro mě oblasti velmi
atraktivní. Zaujal mě i životní příběh Viktora Frankla, který dodává jeho dílu určitou
autenticitu.
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1 Stručný životopis Viktora E. Frankla
Viktor Emil Frankl je zakladatel logoterapie a existenciální analýzy. Narodil se
v roce 1905 ve Vídni rodičům Else a Gabrielovi Franklovým.1
Už během studia na gymnáziu projevoval Frankl zájem o psychologii.
Navštěvoval přednášky týkající se tohoto oboru a postupně ho začala zajímat také
psychoanalýza – už v tomto věku si pravidelně dopisoval s jejím zakladatelem,
Sigmundem Freudem.2
Postupně se však od psychoanalýzy odvracel a jeho náklonnost si získala
Adlerova individuální psychologie, avšak svými poznatky se začal vzdalovat i od ní
a na Adlerovu osobní žádost byl vyloučen z jejího spolku.3
Po vyloučení Frankl aktivně publikoval články, sbíral cenné poznatky
a zkušenosti. V roce 1930 se stal doktorem medicíny. Během intenzivní práce v tzv.
pavilónu sebevražedkyň, kde měl na starosti až tři tisíce pacientek ročně, se setkával
s hlubokým utrpením, zároveň však shledával i duchovní zdroje, které mohou
pomoci k smysluplnému bytí.4
V roce 1941, v čase bídy a strachu ze vzrůstajícího nacismu, se Frankl oženil
s Tilly Grosserovou. Zanedlouho se musel Frankl rozloučit se vším, co má, když byl
deportován do koncentračního tábora.5
Frankl pobyt ve čtyřech koncentračních táborech přežil, jeho rodiče, bratr
a žena nikoli.6
Ihned po osvobození v roce 1945 Frankl rekonstruuje svůj ztracený rukopis
Lékařská péče o duši, který musel odevzdat v Osvětimi, a jeho vydáním představuje
logoterapii a existenciální analýzu.7

1

BATTHYANY, Alexander. Viktor E. Frankl. Život a dílo. In: FRANKL, Viktor Emil a Pinchas LAPIDE. Bůh
a člověk hledající smysl. Brno: Cesta, 2011, s. 7. ISBN 978-80-7295-137-6.
2
Tamtéž, s. 7.
3
Tamtéž, s. 8.
4
Tamtéž, s. 9-10.
5
Tamtéž, s. 11-12.
6
Tamtéž, s. 12.
7
Tamtéž, s. 12.

5

Frankl se znovu oženil, narodila se mu dcera a až do důchodu byl přednostou
Vídeňské neurologické kliniky. Je autorem okolo 30 knih, které byly přeloženy do 32
jazyků. Získal 29 čestných doktorátů od univerzit z celého světa, jako hostující
profesor přednášel na 209 univerzitách na všech pěti kontinentech.8
Zemřel v roce 1997 ve Vídni na selhání srdce ve věku 92 let.9

8

BATTHYANY, Alexander. Viktor E. Frankl. Život a dílo. In: FRANKL, Viktor Emil a Pinchas LAPIDE. Bůh
a člověk hledající smysl. Brno: Cesta, 2011, s. 12-14. ISBN 978-80-7295-137-6.
9
Tamtéž, s. 14.
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2 Základy logoterapie a existenciální analýzy
2.1 Logoterapie jako vyplnění mezery v psychoterapii
Logoterapie je psychoterapeutická metoda založena Viktorem E. Franklem.
Logoterapie vznikla jako potřeba pro vyplnění mezery ve vědeckém prostoru
v psychiatrii10 a v této podkapitole budu tuto mezeru a její doplnění blíže
charakterizovat. Představím také základní pojmy, jako jsou např. duchovní dimenze,
vůle ke smyslu, existenciální frustrace a na konci podkapitoly shrnu cíle logoterapie
a existenciální analýzy.

2.1.1 Duchovní11 dimenze lidské existence
Pro logoterapii hraje klíčovou roli uvědomění člověka, že je svobodný vůči
osudu, odpovědný za svůj život a že náš život „pohání“ tzv. vůle ke smyslu. Všechny
tři věci vyplývají z existence duchovní dimenze lidské existence.
Abychom správně pochopili význam slova „duchovní“ a jeho vztah k ostatním
dimenzím lidského bytí, je důležité představit Franklovu představu o oněch
dimenzích.
První je dimenze fyzická.12
Druhá je dimenze duševní. V té se projevují neurózy a zabývá se jí většina
tradičních psychoterapeutických metod. 13
Frankl se nejvíce soustředil pomocí logoterapie právě na dimenzi třetí, tedy
duchovní, které se dostávalo nejméně pozornosti na poli psychoterapie
a psychologie.14 Připomíná, že mezi dimenzí duchovní a duševní je velký rozdíl.15
Je to tím, že je to jediná dimenze, ve které existuje svoboda a odpovědnost

10

FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 23. ISBN 80-85319-39-X.
Slovo „duchovní“ (anglicky „spiritual“) bychom si v kontextu Franklova díla neměli plést se slovem
náboženský či religiózní.
12
DUBOIS, James. Understanding Viktor Frankl’s Theory and Therapy of Mental Disorders. In:
FRANKL, Viktor Emil. On the Theory and Therapy of Mental Disorders. London-New York: BrunnerRoutledge, 2004, s. xiii. ISBN 0-415-95029-5.
13
Tamtéž, s. xiv.
14
Tamtéž, s. xiv.
15
FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 31. ISBN 80-85319-39-X.
11
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člověka.16 I přesto, že fyzická i duševní dimenze jsou determinovány, logoterapie
rozeznává možnost „síly ducha vzdorovat“,17 která umožňuje zaujmout svobodný
postoj k našemu osudu a k věcem, které nás determinují.18 „Působí“ zde i tzv. vůle
(někdy se uvádí i touha) ke smyslu.19 Stejně tak má duchovní dimenze i jiný, vedlejší
význam – odlišuje nás od zvířat, jelikož ta sice mají psychickou i duševní stránku,
ale duchovní mohou mít pouze lidé.20
Dalo by se říct, že duchovno člověka je jakýsi středobod pozornosti
logoterapie – ať už v teorii, tak v praxi při konkrétní terapii člověka. „Musíme se
ptát, není-li na čase vidět v rámci psychoterapie lidskou existenci nejen v její
hloubce, ale také v její výši“.21 Frankl tak naráží na hlubinnou psychologii, která se
v rámci psychoterapie soustřeďuje na hloubku člověka, tedy skryté a nevědomé
procesy, které ovlivňují naše chování a jednání. Naopak Frankl chce vyzdvihnout
důležitost výšinné psychologie, která „vědomě přesahuje nejen nad stupeň
fyzického, ale také nad stupeň psychického a principiálně zahrnuje i oblast
duchovního.“22
Logoterapií se chce Frankl vyhýbat psychologismu v psychoterapii, který
svévolně přechází z oblasti duševní do oblasti duchovní a „přitom se nerespektuje
svézákonnost duchovna“.23 Vyhýbání se tomu je podle něj záměr a cíl logoterapie.24

2.1.2 Existenciální frustrace
„Frankl postavil vedle Freudovy ‚touhy po slasti‘ a Adlerovy ‚touhy po moci‘
třetí základní lidskou potřebu, kterou označil jako touhu po smyslu.“25 Jestliže se

16

DUBOIS, James. Understanding Viktor Frankl’s Theory and Therapy of Mental Disorders. In:
FRANKL, Viktor Emil. On the Theory and Therapy of Mental Disorders. London-New York: BrunnerRoutledge, 2004, s. xiv. ISBN 0-415-95029-5.
17
FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 91. ISBN 80-85319-39-X.
18
DUBOIS, James. Understanding Viktor Frankl’s Theory and Therapy of Mental Disorders. In:
FRANKL, Viktor Emil. On the Theory and Therapy of Mental Disorders. London-New York: BrunnerRoutledge, 2004, s. xiv. ISBN 0-415-95029-5.
19
Tamtéž, s. xiv.
20
Tamtéž, s. xiv.
21
FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 21. ISBN 80-85319-39-X.
22
Tamtéž, s. 21.
23
Tamtéž, s. 31.
24
FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 31. ISBN 80-85319-39-X.
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ona touha po smyslu26 nenaplní – člověk pochybuje o smyslu života či zoufá, že ho
nemůže nalézt – dostáváme se do situace, kterou Frankl pojmenuje jako
existenciální frustraci.27
Podle Frankla, který se odvolává na různé studie, je přibližně dvacet procent
všech neuróz podmíněno a způsobeno právě pocitem bezesmyslnosti28 pramenícího
z duchovní strázně člověka.
Tím, že se podle Frankla dosavadní psychoterapie jeví jako nekompetentní
vůči všemu duchovnímu, popř. že musí propadnout psychologismu,29 stává se
logoterapie pro oněch dvacet procent neuróz důležitým doplněním psychoterapie.

2.1.3 Vymezení pojmu existenciální analýza ve vztahu k logoterapii
Logoterapie30 svým zaměřením jako „psychoterapie vycházející z duchovna“
má za cíl udělat z duchovního vědomé31 a pomocí různých – konkrétních
i nekonkrétních – metod o tuto stránku pečovat. Přitom může učinit obrat k tzv.
existenciální analýze, která se snaží přivést člověka k vědomí odpovědnosti vůči
smyslu.32
Existenciální analýza je formou logoterapie,33 je to jeden z možných přístupů
k člověku, jeho konkrétní analýza. Frankl však používá tento termín nejednotně,
ve dvou významových rovinách.34 Ta druhá existenciální analýzu charakterizuje jako
filozoficko-antropologický teoretický základ logoterapie, který se zabývá
ontologickou rovinou člověka, tedy „výkladem, možnostmi a podmínkami naplněné

25

KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006, s. 90. ISBN 807367-122-0.
26
V práci budu užívat termín „vůle ke smyslu“, který se používá v českých překladech Franklových
knih, německy „ der Wille zum Sinn“.
27
FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 25. ISBN 80-85319-39-X.
28
Tamtéž, s. 25.
29
Tamtéž, s. 42.
30
Název logoterapie je odvozen od řeckého slova logos, které je i přes mnohočetnost významů zde
přeloženo a používáno jako „smysl“ – nikoliv jako slovo, řeč, rozum, a jiné významy.
31
Tamtéž, s. 42-43.
32
Tamtéž, s. 42-43.
33
Tamtéž, s. 45.
34
WAGENKNECHT, Martin. Existenciální analýza. In: SLEA.cz [online]. 10. 4. 2009 [cit. 17. 3. 2018].
Dostupné z: http://www.slea.cz/old/index.php/odborne-texty-mainmenu-2/7-martinwagenknecht/51-existencialni-analyza.
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existence“.35 Tyto významy se ovšem navzájem často prolínají, už jen tím, že
existenciální analýza v praxi čerpá z myšlenek teoretické existenciální analýzy.
Jakákoliv existenciální frustrace, jakékoliv pochybování o smyslu života má
být léčeno existenciální analýzou v nejširším slova smyslu, tedy nemusí být
zapotřebí doktor.36 Jestliže je ale tato frustrace patogenní, vzniká tzv. noogenní
neuróza,37 která je léčena logoterapií.
V tom mezi nimi vidíme rozdíl. Frankl píše, že logoterapii může vykonávat –
alespoň podle rakouského zákona – pouze lékař.38,39 Kdežto existenciální analýza se
nesoustřeďuje pouze na lékařskou (psychiatrickou, psychoterapeutickou) oblast,
nýbrž zabývají se jí i filozofové, teologové, pedagogové a psychologové, protože oni
musí vzít v potaz pochybnosti o smyslu života také.40

2.2 Existenciální analýza jako prostředek k nalezení smyslu života
V této podkapitole budu rozebírat, proč je problematika smyslu života
důležitá pro logoterapii a existenciální analýzu, jak smysl života pojímá Frankl
a jak ho člověk může nalézt.

2.2.1 Otázky po smyslu života
Frankl píše, že „otázku po smyslu života, ať už je položena výslovně, nebo
zůstává nevyslovena, je možno označit za specificky lidskou.“41 Z toho lze vysoudit,
že klást si takové otázky není znakem choroby.

35

WAGENKNECHT, Martin. Osoba v dialogu. In: Slea.cz [online]. 23. 10. 2007 [cit. 5. 3. 2018].
Dostupné z: http://www.slea.cz/old/index.php/vycvik-v-lt-a-ea/2005/11.
36
FRANKL, Viktor Emil. On the Theory and Therapy of Mental Disorders. London-New York: BrunnerRoutledge, 2004. ISBN 0-415-95029-5, s. 225.
37
Tamtéž, s. 227.
38
FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie a náboženství. Brno: Cesta, 2007, s. 49. ISBN 80-7295-088-6.
39
V tomto se Rakousko, ve kterém Frankl působil, liší od Česka. V Česku není práce psychoterapeuta
součástí zdravotnictví – není ani nijak legislativně zakotvena. (DANELOVÁ, Ester. Psycholog,
psychiatr, psychoterapeut. In: Psychologie.cz *online+. 22. 2. 2011 *cit. 17. 3. 2018+. Dostupné z:
https://psychologie.cz/psycholog-psychiatr-psychoterapeut/.)
40
FRANKL, Viktor Emil. On the Theory and Therapy of Mental Disorders. London-New York: BrunnerRoutledge, 2004, s. 227. ISBN 0-415-95029-5.
41
FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 42. ISBN 80-85319-39-X.
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Logoterapie se však zabývá i případy duševně trpících lidí s klinickými
symptomy. V tom případě se má pomocí logoterapie poskytnout nemocnému pevná
duchovní opora ke kompenzaci své nejistoty.42
Na jedné straně stojí náš osobní lidský smysl, na straně druhé je podle
Frankla možné ptát se po tzv. vyšším smyslu. Takové otázky se týkají např. cíle
a účelu světa nebo otázkou po osudu, který nás postihuje.43 Je to ovšem oblast
natolik transcendentní, že my lidé nemůžeme nikdy na tyto otázky odpovědět, ale
oblast víry má tyto otázky zodpovězené. Frankl píše, že „pro náboženského člověka,
který věří v prozřetelnost, nemůže díky této víře existovat vůbec žádná
problematičnost.“44 Již zde můžeme vidět Franklovu otevřenost vůči náboženství
v oblasti logoterapie a onomu vyššímu smyslu se v práci ještě budu věnovat.

2.2.2 Pojetí smyslu u Frankla
Smysl života se podle Frankla dá nazvat jako transsubjektivní. Znamená to,
že neexistuje jeden smysl pro všechny, ovšem smysl nesmí být „pouze“
subjektivní.45 Smysl je také relativní, protože je v relaci k osobě a jedinečné
a jednorázové situaci, ve které se osoba nachází.46 Kdyby byl smysl pouze
subjektivní, vytvářel by si ho člověk sám, což je ale v přímém rozporu s Franklovým
přesvědčením, že smysl je daností – je jenom na nás, jak podle našeho vědění
a svědomí s tímto smyslem naložíme, a to tvoří jeho transsubjektivitu.47
Zajímavý je Franklův názor, že je smysl nejen jedinečný a neopakovatelný,
ale i konkrétní. Frankl píše: „Existuje přece také na každou otázku jen jedna
odpověď, totiž pravdivá, pro každý problém pouze jedno řešení, totiž platné,
a v každém životě, v každé životní situaci pouze jeden smysl, totiž pravý.“48,49

42

FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 42-43. ISBN 80-85319-39-X.
Tamtéž, s. 46.
44
FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 46. ISBN 80-85319-39-X.
45
FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 57. ISBN 80-85319-39-X.
46
Tamtéž, s. 57.
47
Tamtéž, s. 57.
48
Tamtéž, s. 58.
49
Toto tvrzení nemá dle mého názoru říkat, že je v každé situaci pouze jedna možnost, jak k ní
přistoupit. Jako odpověď, která musí být vždy správná, nevyvrací, že na otázku může být odpovězeno
43
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Podle Frankla je smysl života založený na ireverzibilním charakteru.50
To znamená, že konečnost a pomíjejícnost – tedy například smrt – životu smysl
neberou, naopak mu ho dávají. Tím, že jsme pod tlakem konečnosti našeho života,
musíme jednat tak, abychom čas využili smysluplně, kdežto kdyby život byl
nekonečný, naše jednání bychom mohli odkládat stále do nekonečna. 51 Vymezuje se
i vůči tzv. principu slasti a názoru s ním spojeným, tedy že celým smyslem života je
pouze slast.52 Frankl argumentuje mj. tím, že „ve skutečnosti není slast obecně
cílem našich snah, ale důsledkem jejich splnění.“53 Člověk tedy nemůže
smysluplnost své existence postavit na pouhém psychickém stavu slasti.

2.2.3 Naplňování smyslu života
Smysl života se dá podle Frankla naplňovat různě. K naplňování
jednorázového a jedinečného smyslu konkrétních situací nám pomáhá naše
svědomí. Důležitá je pro Frankla také oblast hodnot, která se nesoustřeďuje na onen
jednorázový a jedinečný smysl. Hodnoty jako takové „neplatí pouze pro
nezaměnitelné osoby, které jsou postaveny do neopakovatelných situací, daleko
spíš se jejich platnost rozprostírá na areály opakujících se, typických situací“.54
Frankl rozlišuje tři kategorie hodnot, které se dají uskutečnit, a jejím
uskutečněním může člověk najít smysl života. V následující části jsou tyto hodnoty
představeny.

2.2.3.1 Hodnoty tvůrčí – o smyslu práce
Mezi tvůrčí hodnoty patří např. čin, který je uskutečněn, nebo dílo, které je
vytvořeno.55 Možným polem pro realizaci tvůrčích hodnot je práce.56 Podle Frankla
nezáleží na konkrétním povolání, ale na výkonu, a v případě, že člověka nějaké

různými způsoby, tak pravý smysl života, který je v konkrétní situaci pouze jeden, nevyvrací, že může
být nalezen různě.
50
FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995, s. 81. ISBN 80-85319-39-X.
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povolání nenaplňuje, je chyba v člověku, nikoliv v samotném povolání.57 Pro člověka
se stává práce osobní a naplňující teprve tam, „kde se pohybuje mimo to, co mu
‚přikazuje‘ jeho povolání“,58 tedy kde se stává nenahraditelným a nezastupitelným.

2.2.3.2 Hodnoty zážitkové – o smyslu lásky
Člověk může najít smysl života i pomocí prožitku, který zažije s něčím či
s někým.59 Nejedná se tak o hodnoty tvůrčí, ale hodnoty zážitkové, které „jsou
realizovány v přijímání světa, tedy např. v ponoření se do krásy přírody nebo
umění.“60 Mezi zážitkové hodnoty patří i láska. Frankl rozlišuje tři typy nastavení
vůči partnerovi a každému přisuzuje také jejich různé účinky: „Pouhé uspokojení
sexuálního pudu poskytuje slast, erotika zamilovaného poskytuje radost, láska
poskytuje štěstí.“61
Láska – a s ní spojený pocit štěstí – je tedy jeden ze způsobů nalezení smyslu
života, Frankl však upozorňuje, že není jediný. Podle něj by bylo smutné a náš život
by bylo možno označit za chudý, kdybychom smysluplnost připisovali tomu, zdali
jsme prožili štěstí z lásky, či ne.62 Proto ten, kdo nemiluje a není milován, může žít
nanejvýš smysluplný život, a to díky realizaci tvůrčích hodnot, důležitá je však
otázka, zdali zbytečně a předčasně nedošlo k rezignaci.63

2.2.3.3 Hodnoty postojové – o smyslu utrpení
Třetí kategorií jsou hodnoty postojové. Nejlépe je charakterizuje asi tato
Franklova věta: „Kdykoliv jsme konfrontováni se situací, kterou nemůžeme změnit,
existuje zde ještě možnost změnit náš postoj k této situaci“.64 Mezi postojové
hodnoty patří např. utrpení.
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Frankl staví na předchozím poznatku, že slast nedává našemu životu smysl,
a proto by její nedostatek neměl smysl ani brát.65 Upozorňuje však, že postojové
hodnoty, tedy i utrpení, mohou být realizovány pouze tehdy, když člověk nemá
žádné možnosti realizovat tvůrčí či zážitkové hodnoty.66 Dodává, že člověk nenajde
smysl skrze utrpení, ale utrpení navzdory – je-li utrpení nutné, člověk nemůže s jeho
příčinou nic udělat, a tak musí zaujmout hodnoty postoje.67

2.2.4 Kritika otázky po smyslu života
Otázka po smyslu života je podle Frankla sama o sobě špatně položena.
„Člověk se nemá co tázat, daleko spíše je životem tázán, on má životu odpovídat –
má život z-odpovědět.“68 Na konkrétní životní otázky má člověk odpovídat pouze
konkrétními odpověďmi.69
Člověka při hledání odpovědí na tyto otázky vede jeho svědomí. Frankl říká:
„Svědomí má svůj ‚hlas‘ a ‚mluví‘ k nám“.70 Při tomto nejintimnějším rozhovoru
(se svým svědomím) je religióznímu člověku partnerem jeho Bůh.71
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3 Vztah psychoterapie a náboženství podle Viktora E. Frankla
Třetí část mé seminární práce se věnuje konfrontaci psychoterapie
a náboženství podle Frankla. Franklovu přístupu k nevědomé
a neuvědomované religiozitě a náboženství se budu zabývat v první podkapitole.
Jaký vztah může mít psychoterapie – popř. logoterapie – a náboženství a jak se
tento vztah může přenášet i do praxe, představím v druhé podkapitole.

3.1 Existenciální analýza a religiozita
3.1.1 Duchovně nevědomé
Podle Frankla v obsahu nevědomého nefiguruje pouze pudově nevědomé,
jak zastává psychoanalýza, nýbrž i duchovně nevědomé a obojí postavil Frankl
do protikladu.72 Bytí člověka tedy Frankl v rozporu s psychoanalytickým pojetím
označuje jako bytí nepudové, jako zodpovědné bytí – je existenciálním bytím.73
Dodává: „Člověk tedy může být klidně ‚plně sám sebou‘ i tam, kde je nevědomý;
ale na druhou stranu je ‚plně sám sebou‘ jen tam, kde není hnán pudy, nýbrž
kde disponuje zodpovědností.“74
Duch může být jak vědomý tak nevědomý, ovšem Frankl dodává, že „právě
‚střed‘ lidského bytí (osoba) je v ‚hloubi‘ (hlubinná osoba) nevědomý: duch je právě
na svém počátku duchem nevědomým.“75

3.1.2 Svědomí
Franklovo přesvědčení, že duch může být i nevědomý, se odráží
na skutečnosti svědomí. Svědomí, jako orgán smyslu, sahá do nevědomé hloubky,
má svůj kořen v nevědomém základu, tedy v duchovně nevědomém základu.76
Frankl poté vyvozuje, že svědomí je transcendentní. Říká, že prostřednictvím
svědomí lidské osoby zaznívá mimolidská instance.77 Zajímavá je Franklova – jak ji
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on sám nazval – operacionální definice, kterou si vytvořil již v patnácti letech: „Bůh
je partner naší nejintimnější vnitřní rozmluvy.“78 Kdykoliv tedy vedeme rozhovor
sami se sebou v největší samotě a s maximální poctivostí, je podle Frankla
oprávněné jmenovat Boha jako partnera naší vnitřní rozmluvy – nehledě na to, zdali
jsme ateisté, či věřící.79
Nenáboženský člověk pak na rozdíl od člověka náboženského své svědomí
přijímá pouze ve své psychologické fakticitě, bere ho jako skutečnost imanentní. 80
Postoj těchto dvou lidí pak přirovnává ke stoupání na vrchol – nenáboženský člověk
se zastaví na jakémsi předvrcholu, když nevychází nad svědomí a neptá se, co je nad
ním.81 „Proč ale nejde dál? Protože nechce postrádat ‚pevnou půdu pod nohama‘,
neboť vlastní vrchol – který je mimo jeho obzor, je zahalen v mlze, a do této mlhy,
do této nejistoty, se neodváží pustit. Právě tuto odvahu prokazuje náboženský
člověk.“82,83
Neutralitu výše zmíněné operacionální definice vůči lidem věřícím a ateistům
obhajuje Frankl otázkou – není to, že tento rozhovor přináší „maximální poctivost“,
důležitější než to, zdali se jedná o vnitřní rozhovor, či rozhovor s někým jiným?84
Dodává: „neboť je-li Bůh, jsem tak jako tak přesvědčen, že se nebude cítit uražen,
když si jej někdo zamění se svým Já.“85

3.1.3 Nevědomá a neuvědomovaná religiozita
Frankl tedy postupně přichází k tomu, že „už od počátku máme, i když
neuvědomovaný, přesto intencionální vztah k Bohu.“86 Jestliže se osvědčilo
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nevědomí jako „také duchovní“, odkrylo se nyní duchovní nevědomí jako „také
transcendentní“.87
Tento neuvědomovaný vztah každého člověka k Bohu však může přinášet
i chybné intepretace. První je interpretace panteistická, kterou Frankl odmítá. „To,
že máme neuvědomovaný vztah k Bohu, ještě nijak neznamená, že by Bůh byl
‚v nás‘, že by nás neuvědomovaně obydloval, vyplňoval naše nevědomí“.88 Další
omyl je podle Frankla ten, kterého se dopouštěl C. G. Jung, když neuvědomovanou
religiozitu přemístil do Ono, místo do Já.89 Člověk tak musel být věřící, protože
„ještě stále nebylo náboženství nahlíženo v zodpovědnosti a v rozhodování Já.“90
Frankl uznává, že religiozita se pohybuje uvnitř nějakých předem utvořených kolejí
a schémat, ovšem to neznamená, že je religiozita vrozená.91

3.2 Logoterapie a náboženství
Ve druhé části mé seminární práce jsem popsal, že logoterapie je doplněním
psychoterapie. Viktor Frankl nabízí jednu možnost tohoto doplnění, a to je lékařská
péče o duši.

3.2.1 Lékařská péče o duši
Logoterapie je směrem psychoterapie, tedy logoterapeutickou činnost dělají
– alespoň podle rakouského zákona – lékaři.92 Logoterapie je vůči religiozitě
a ireligiozitě vázána neutrálním postojem, a proto je náboženství pro logoterapii
jedině předmětem, nikoli stanoviskem.93 Přesto se objevují situace, kdy se na lékaře
obrátí nenáboženští lidé se světonázorovými otázkami, které je hluboce vzrušují.94
V tom případě mluvíme o situaci, kdy lékař může (a může být i nucen)95 vykonávat
tzv. lékařskou péči o duši.
87
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Stejně jako logoterapie nemá být náhražkou psychoterapie, lékařská péče
o duši nemá být náhražkou náboženství či konkurence kněžím.96 Náboženskému
člověku již nemá co říct, nemá co dát,97 ovšem u nenáboženského člověka může
způsobit spontánní průlom neuvědomované religiozity. Jako taková ale musí být
logoterapie použitelná pro každého lékaře a na každého pacienta, bez ohledu
na jejich světový názor.98
Co se týče vymezení logoterapie vůči teologii, velmi dobře poslouží vytyčení
cílů psychoterapie a náboženství. Cílem psychoterapie je duševní uzdravení, kdežto
cílem náboženství je spása duše.99 Důležitým poznatkem však je, že jak
psychoterapie, tak náboženství, per effectum (účinkem, tedy nikoli záměrně)
dosahují cíle toho druhého.100 Tak může pacient v průběhu psychoterapie opět
nalézt „dávno ztracené prameny původní, nevědomé, potlačené dispozice k víře“,101
ovšem nikdy by to nemělo být záměrem lékaře.102

3.2.2 Hledání nejvyššího smyslu
I když je náboženství pro logoterapii pouze předmět, Frankl zdůrazňuje, že
náboženství jí „leží velmi na srdci“, a to proto, že logos znamená ducha a nadto
smysl.103 Lidské bytí je pak odpovědné za naplnění onoho smyslu a na rozdíl
od otázky „k čemu“ má být ponechána nezodpovězenou otázka „před kým je třeba
být odpovědný“.104 Člověk tak může být odpovědný např. před společností, před
lidstvem, svědomím či před někým – před Bohem.105 Podle Frankla se dá
náboženství definovat jako naplnění „vůle k nejvyššímu smyslu“.106
Srozumitelně vyjádřil vztah psychoterapie a náboženství Frankl výrokem:
„psychoterapie tedy nesmí vycházet z víry ve zjevení a musí zodpovídat otázku
96
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po smyslu života před rozvětvením na jednu stranu do teistického a na druhou
stranu do ateistického světového názoru. Chápe-li tedy tímto způsobem fenomén
víry nikoli jako víru v Boha, nýbrž jako obsáhlejší víru ve smysl, pak je zcela legitimní,
zabývá-li se a zaměstnává-li se fenoménem víry.“107 Úkol psychiatrů pojmenoval
takto: „Co můžeme dělat – a co musíme dělat – my psychiatři, je jen a jen držet
v chodu dialog mezi náboženstvím a psychiatrií – v duchu vzájemné tolerance, která
je v době pluralismu v prostoru lékařství nepostradatelná“.108 Frankl tak vyzývá
k otevřenosti vůči náboženství nejen logoterapii, ale i psychoterapii obecně.
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Závěr
Oblast logoterapie je velice obsáhlá, dotýká se mnoha oborů a poznatky
z Franklových děl se dají přenášet nejen do psychoterapie, ale i do života každého
člověka. I přesto, že je toto téma tak obsáhlé a komplexní, rozsah seminární práce
nedovolují autorovi rozepisovat se, a tím se podařilo základní principy a myšlenky
potřebné k pochopení logoterapie sepsat do stručné, ucelené podoby.
V první části jsem blíže nahlédl do pozadí Franklových děl a jeho života.
Frankl cítil potřebu vymezit se vůči Freudovi a Adlerovi, a tak postupně pracoval
na své psychoterapeutické metodě. Měl mnoho příležitostí, kde mohl uplatnit
a zkoušet svoji teprve vznikající logoterapii. Její principy uplatnil i na sobě samém,
když byl vězněn ve čtyřech koncentračních táborech.
Ve druhé části jsem charakterizoval mezeru v psychoterapii, kterou chtěl
Frankl vyplnit zahrnutím duchovní dimenze do oblasti psychoterapie. Dále jsem
popsal základní atributy smyslu života podle V. E. Frankla a následně uvedl, jak se
existenciální analýza staví k jeho naplnění.
Ve třetí části jsem dospěl k tomu, že náboženství je pro Frankla a logoterapii
důležité a respektované a psychoterapie by se mu neměla vyhýbat, naopak by měla
vytvářet podmínky k rozumnému dialogu. Důležitým aspektem logoterapie je
přenášení vzájemné konfrontace náboženství s psychoterapií i do praxe, např.
pomocí lékařské péče o duši.
Hlavním z přínosů práce by se dal označit přínos pro mě samotného, tj.
zkušenosti a znalosti získané z práce se zdroji (které pro mě byly často složité
a vyžadovaly znalosti z oblasti psychologie či filozofie), z vytváření struktury
a způsobu, jak nejlépe splnit cíle seminární práce, a poté ze samotného psaní. Práce
mě povzbudila k dalšímu studiu psychologie a psychoterapie a nastínila další
témata, kterým se můžu věnovat do budoucna – např. Freudova kritika náboženství
nebo otázka smyslu života z pohledu jiných osobností.
Práce může být přínosná i lidem, kteří se zajímají o logoterapii a hledají
stručné a ucelené shrnutí důležitých Franklových myšlenek a základů logoterapie.
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