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Autorka se ve své teoretické diplomové práci věnuje popisu a následnému srovnání hlavních 

psychologických teorií vývoje vědomí, zaměřuje se na práci Kena Wilbera, Michaela 

Washburna a Stanislava Grofa. Neopomíjí však ani další transpersonální přístupy k dané 

problematice. Ve druhé části práce propojuje tyto přístupy s poznatky o psychedelické 

zkušenosti, zasazuje je do kontextu teorií vývoje vědomí a důraz klade na možnosti řešení tzv. 

pre/trans omylu. 

Téma práce je velmi zajímavé a přínosné, obzvláště v současné době, kdy psychedelika 

zažívají renesanci, obnovuje se jejich výzkum a opět se postupně dostávají do využití v 

psychoterapii. Zároveň jsou užívány i v kontextu mimo výzkum či zdravotnictví snad stále 

více lidmi. Je tedy namístě přinášet teoretické uchopení a zakotvení stavů, které přinášejí, aby 

mohly být dobře zpracovány a integrovány. 

V úvodu čtenáře seznamuje s transpersonální psychologií, tzv. čtvrtou silou v psychologii, 

která se zaměřuje na transpersonální prožitky, tedy na prožitky překročení já, a pojímá 

člověka jako bio-psycho-socio-spirituální celek. Velkou část práce zaujímá předestření teorií 

výše zmíněných autorů. Autorka práce si tím vystavuje teoretickou základnu pro své úvahy o 

možnostech integrace těchto teorií a pro možné implikace v kontextu psychedelické 

zkušenosti. U všech popsaných teorií nachází jejich inspirativní stránky, zároveň se věnuje 

také jejich omezením. Wilberova teorie pojímá vývoj vědomí jako lineární proces 

připodobněný ke stoupání po žebříku. Tím se odlišuje od teorie Washburna, který postup 

vývoje vědomí vidí jako pohyb po spirále. Autorka práce mimo se jiné z Wilberovy teorie 

více věnuje rozlišení stupňů od stavů vědomí, což je zajímavé právě v kontextu psychedelické 

zkušenosti a její integrace. Autorka obratně propojuje předestřené teorie s dalšími 

psychologickými koncepty a teoriemi (Freud, Piaget a další). Oceňuji zahrnutí i dalšího 



vývoje psychodynamického uvažování a neopomíjení jejich kritiky z feministické pozice. 

Dokazuje svoji orientaci na tomto poli a schopnost se svými znalostmi kreativně a zároveň 

korektně pracovat. Těžiště vlastního přínosu autorky práce spatřuji ve dvou oblastech. Jednou 

z nich je hledání styčných ploch teorií vývoje vědomí a také možností jejich integrace. Zde se 

opírá hlavně o teorii Burtona Danielse, který propojuje pohled na vývoj vědomí jako na 

stoupání k vyšším stupňům vědomí (Wilber) s pojetím vývoje vědomí jako jeho sestupu 

k hlubším stupňům (Wasburn, Grof a další) a spatřuje je jako doplňující se a popisující dvě 

strany téže reality. Druhou oblastí je pak propojení psychedelické zkušenosti s pohledem na 

vývoj vědomí. Nejprve autorka přehledně uvádí čtenáře do orientace na poli psychedelické 

zkušenosti, zahrnuje i recentní poznatky z neurovědných výzkumů. V dalším textu se pak 

zamýšlí nad propojením psychedelické zkušenosti s jednotlivými teoriemi vývoje vědomí a 

směřuje k oblasti psychoterapeutické a integrační práce. 

Z formálního hlediska je práce v pořádku, autorka korektně pracuje se zdroji a volí je pečlivě. 

Je patrné, že pro téma má velké zapálení, ale toto není překážkou kritickému uvažování a 

pečlivé práci. Dojem z celé práce bohužel mírně snižuje formální nedostatek, kterým jsou 

chyby v interpunkci, hůře se pak místy v textu orientuje. Škoda, že na korektury autorka 

nedbala více, lehce to kazí to plynutí textu, kterému jistě věnovala značné úsilí. 

Práce je zdařilým textem, který by mohl být přínosem pro psychology a terapeuty pracující 

s lidmi se zkušeností se změněnými stavy vědomí, ale také právě i pro ně samotné, protože 

pomáhá teoreticky zakotvit prožitky, se kterými se setkávají, a může sehrát důležitou roli 

v prevenci spirituálního bypassu. 

K zamyšlení navrhuji otázku, jak by využila v této práci prezentovaných pojetí vývoje vědomí 

při integrační práci v psychoterapeutickém kontextu s klientem ohroženým spirituálním 

bypassem. 

 

Práce splňuje nároky kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 

 


