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Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano
Práce je kompilační prací
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Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos

Ne

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Předkládaná kvalifikační práce rozvíjí dobře zvolené téma: Význam integrace stínových
projekcí v učení C.G. Junga pro teologickou etiku mezilidského vztahu. Diplomant si tedy
zvolil za cíl prozkoumat, do jaké míry může Jungovo pojetí stínu a projekce stínu přispět
etickému a náboženskému zrání člověka. Za touto specifickou otázkou se autor též dotýká
širší debaty, jak lze skloubit geniální psychologické postřehy silně neortodoxního "teologa" C.
G. Junga s křesťanskou teologií a spiritualitou. Je potěšitelné, že jeho závěry vyznívají ve
prospěch kooperačního modelu, kdy při zachování odlišnosti východisek i cílů obou přístupů,
lze některé Jungovy myšlenky s užitkem rozpracovávat a používat ve světě myšlení
křesťanského.
Hodnocení: Tomáš Otáhal sestavil kompilační dílko, jehož předností je (sebezáchovná)
metodologická ukázněnost, jinými slovy ku prospěchu věci povětšinou nechal stranou, co
stranou mělo zůstat, a nezapletl se do gigantického labyrintu Jungových intuicí a vizí. Svůj
text relativně koncentrovaně drží na vytčené ose: elementární úvod do analytické psychologie
- mechanismus projekce - meziosobní vztah a souvztažná psychologická a etická
problematika s ohledem na tendenci k projikování stínu. Za červenou nit posuzovaného textu
považuju větu, která se objevuje už na jeho první stránce, a poté v různých verzích a
kontextech prostupuje napříč sympatickým kvalifikačním pokusem studenta Otáhala:
"Problematika vztahu, projekcí a celkového osobnostního rozvoje je u Junga úzce spjata." (str.
11) To se dle mého podařilo diplomantovi doložit a rozvést a také ukázat, že kromě
psychologikého aspektu má problematika stínu a jeho projekcí na "objekt" relevantní význam
i pro křesťanskou (personalistickou) etiku.
3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Z jakých důvodů jste vynechal texty Tomáše Halíka ze své kompilace? Řada jeho odborných
a popularizačních textů je k tématu a Vaši práci by obohatila…
Dle mého jste zdaleka nevyužil potenciál mistrovských syntéz Pavla Říčana. Zejména
Psychologie náboženství a Psychologie náboženství a spirituality. Pro Vaše účely by se jeho
rozsáhlé pojednání a porovnání odkazu švýcarského myslitele velmi hodilo.
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