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K volbě tématu: 

 Autorku práce vysoce oceňuji za odvahu zpracovat téma, které se může jevit jako 

„problematické“ z více důvodů. Jednak za to, že vstoupila na „bílé místo“, jímž je velmi málo 

zmapovaný vývoj toho aspektu vývoje, který je možné nazvat „psycho-spirituálním“. 

Z hlediska tradičních představ o vymezení psychologického „hřiště“ je zkoumání takového 

aspektu vývoje nesamozřejmou, či přímo provokativní záležitostí. Podobně může provokovat 

tradičně duchovně orientovaného člověka chápání spirituálního vývoje jako „transformace 

vědomí“. A v neposlední řadě je provokativní zaměření na psychedelickou zkušenost. 

Všechny tyto „provokace“ považuji za přínosné a inspirativní. 

 

K celkové koncepci práce:  

 Práce postupuje promyšleným způsobem sestávajícím z řady logicky na sebe 

navazujících kroků. Nastolí téma a stěžejní otázku, zdůvodní volbu transpersonální 

psychologie a vybraných teorií pro hledání odpovědi, ukáže tři teorie a jejich relevantní 

rozdíly, otevře a zpracuje téma psychedelické zkušenosti a ukáže, jak lze této zkušenosti 

porozumět z hlediska vybraných teorií. 

 

K volbě teoretických přístupů:  

 Autorka zvolila hledisko transpersonální psychologie, tj. několik teorií (Wilber, 

Washburn, Grof), které jsou na jednu stranu relativně homogenní v některých svých 

východiscích, a na druhou stranu heterogenní, tj. různorodé právě v tom, jak chápou vývoj 

vědomí a jak umožňují z tohoto hlediska uchopit psychedelickou zkušenost. 

 

Ke srovnání vybraných teorií:  

 Autorčino srovnání je provedeno s ohledem na relevantní rozdíly. Je to především 

Wilberem nastolený koncept „pre/trans fallacy“, který umožňuje srozumitelně 

konceptualizovat rozdíly, a zároveň také naznačit možnosti integrující teorie. 

 



K části pojednávající o psychedelické zkušenosti v kontextu vývojových teorií:  

 Právě v této části se dobře ukazuje, že autorka si pro porozumění psychedelické 

zkušenosti vybrala relevantní rámec tvořený takovými koncepcemi, které umožňují pochopit 

její různé aspekty.  

 

K formálním náležitostem práce:  

 Splňuje formální požadavky kladené na tento druh prací. Nevykazuje žádné znaky 

plagiátu. 

 

Celkové hodnocení práce: 

 Autorka ve své diplomové práci prokázala schopnost do hloubky promýšlet zkoumanou 

problematiku, zvolit podstatné teoretické zdroje a všímat si podstatných aspektů zkoumané 

problematiky. Práce v bohaté míře splňuje kritéria kladená na tento druh publikací, a 

proto ji vřele doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 5. května 2021 

           Vladimír Chrz 

 


