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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Vedoucí: Mgr. Jiří Motl, Ph.D. 

 

Jméno a příjmení studenta: Kevin Kurucz 

Téma práce: 

Skupina mladých dospělých inspirovaná dílem C. G. Junga 

 

Student si zvolil pro své zkoumání neformální skupinu mladých dospělých, kteří 

se dlouhodobě věnují dílu C. G. Junga. Cílem bakalářské práce bylo kvalitativně 

zkoumat motivace členů daného společenství k účasti na aktivitách skupiny a také 

prozkoumání jejich vztahu ke spiritualitě. Student pravidelně konzultoval a na 

podněty vedoucího se snažil vhodným způsobem reagovat. Text obsahuje teoretickou 

a empirickou část. 

 

Teoretická část je spíše kratší, zasloužila by důkladnější rozpracování. Teoretická 

část je místy až heslovitá. Chybí např. detailnější informace o jednotlivých dílech C. G. 

Junga. Vzhledem k tomu, že zkoumaná skupina má ve svém názvu Červenou knihu, 

bylo by vhodné, aby o ní student obsáhleji informoval v teoretické části. 

Analýza současného stavu bádání je v této bakalářské práci spíše dílčí. Prospělo 

by, kdyby student věnoval více pozornosti vyhledání nějakých akademických prací, 

které se věnovaly podobným tématům, a bylo by možné na jejich zjištění navázat. 

 

Empirická část: Na empirické části je třeba ocenit dobře zpracovanou 

metodologii včetně důkladně reflektovaných limitů výzkumu. První tři výzkumné 

otázky byly poměrně dobře formulovány, poslední vyznívá poněkud dvojznačně. 

Otázka obsahuje dvě otázky, které míří na jiný okruh zkoumaných fenoménů. V textu 

je pak matoucí, že se míchají informace o tom, jak vnímají respondenti Junga a také 
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to, jaký přínos spatřují v účasti na aktivitách společenství. Při interpretaci výsledků mi 

chybí zamyšlení, co získaná dat vypovídají o ostatních členech společenství, kteří 

nebyli součástí výzkumu. 

 

Celkově je práce přehledná a její rozsah je přiměřený. Struktura práce je až na 

drobné nedostatky logická (např. čtvrtá výzkumná otázka by mohla být rozčleněna do 

dvou otázek). Jazyková úroveň textu je poměrně slušná. Po formální stránce je práce 

také vyhovující, až na drobné překlepy. Kvalita zpracování literárních pramenů má 

jisté nedostatky – v textu jsou zmíněná některá díla Junga (1928; 1960 a 1960b), která 

ale nejsou v seznamu literatury. Bakalářská práce je zaměřená na skupinu 

inspirovanou C. G. Jungem, jeho texty ale při tvorbě práce nebyly využity. Cíl práce byl 

formulován adekvátně a stanovený cíl byl vzhledem k podmínkám výzkumu dosažen. 

 

Otázky pro obhajobu: 

 Jak jste pracoval s vlastními předpoklady a zkušenostmi nabytými 

v daném společenství? 

 Zkuste vztáhnout výsledky výzkumu i na členy skupiny, kteří nebyli vašimi 
respondenty. 

 Zkuste více popsat, proč dané společenství řadíte k současné alternativní 
spiritualitě? 

 

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě s hodnocením velmi dobře (2). 

 

                                                                            Jiří Motl 

 


