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Posudek oponenta na text Ireny Vynohradnykové "Práce s psychospi
rituální krizí valternativních duchovních společenstvích", předlo

žený jako bakalářská práce na RTF UK 

Autorka si vytkla za cíl srovnat čtyři různé pohledy na psychospirituální krizi a odpovídající 
přístupy k ní: Klasický lékařský přístup, přístup duchovních sdružení Aura-Soma a Diabasis a pohled 
šamanského léčitelství. 

V úvodní kapitole nazvané "Fenomén psychospirituální krize" uvádí autorka řadu jevů, jež do 
tohoto okruhu patří, pokouší se o definici, charakterizuje spouštěcí mechanismy a posléze probírá 
formy psychospirituální krize. Následují kapitoly věnované čtyřem jmenovaným pohledům, konečně 
pak jednostránková kapitola nazvaná "Přínos alternativních terapií" a jednostránkový závěr. 

V první kapitole reprodukuje autorka řadu myšlenek, které se v diskusích o psychospirituální 
krizi objevují, zvláště podle Grofa a jeho žáka Vančury. Neujasněn zůstává sám pojem psycho
spirituální krize. Zdá se, že podle autorky sem patří nejrůznější mimořádné náboženské prožitky a 
stavy vědomí, které mohou, ale nemusí být nábožensky chápány. U některých z těchto jevů není 
souvislóst s pojmem krize zřejmá, případně zřejmě chybí. Tak je tomu např. u vrcholných zkušeností, 
jež popsal Maslow. U jevu channelling se mluví jakoby samozřejmě o pacientovi, pak však i o 
Mojžíšovi, který byl "kanálem" zjevení. Podobně zážitky lidí ve stavu klinické smrti mohou být 
dramatické, ale zahrneme-li je mezi psychospirituální krize, znamená to, že pojem zcela ztrácí 
kontury. 

Kapitola věnovaná lékařskému přístupu se zaměřuje především na psychospirituální krizi jako 
diagnózu. Zde autorka "mlží", když mluví o "zasazení nemoci do DSM-IV", neboť tento fenomén 
nebyl do psychopatologické klasifikace nikdy zařazen. Byly pro to dobré důvody, které autorka 
vlastně na jiných místech zdůrazňuje. Psychospirituální krize není sama o sobě patologický jev, i když 
ten, kdo takovou krizí prochází, může potřebovat pomoc psychologa či psychiatra. 

Nejvíce místa věnuje autorka metodě Auro-Soma, jež používá barevných emulzí k léčbě 
různých somatických i psychických obtíží. Autorka obšírně referuje o léčebných postupech bez 
jakéhokoli kritického odstupu. Je zřejmé, že je oddanou propagátorkou tohoto směru. Dostáváme řadu 
informací, které zřejmě mají metodě dodat věrohodnost: Na str. 29 např. autorka říká, že tvůrkyně 
metody "vyrůstala v židovské rodině chasidského zaměření" a celý systém vytvořila po svém 
oslepnutí, jaksi intuitivně. Na str. 30 čteme, že "vědci prokázali, že barevné světlo ovlivňuje lidi - i 
barvoslepé nebo nevidomé". Tedy kombinace argumentování vědou a zázračnem, typická pro 
šarlatány. - Na psychospirituální krizi aplikovala systém naše autorka na základě rozhovorů 

s anonymní léčitelkou K. H., když "vysledovala, že při práci s psychospirituální krizí jsou důležité ... " 
Zda lze komunitu léčitelů metodou Auro-Soma považovat za "duchovní sdružení", je pochybné. O 
komerční stránce tohoto podnikání zůstává autorka informace dlužna. 

Kapitola věnovaná přístupu k psychospirituální krizi, reprezentovanému sdružením Diabasis, 
je složena takřka výlučně z citací. Citováni jsou hlavně anonymní autoři z webových stránek tohoto 
sdružení. Autorka řadí Diabasis mezi duchovní společenství, což je pochybné. Jde o psychology a 
lékaře, kteří chápou vědecký základ své práce šířeji, moderněj i, než bývalo a než dosud většinou je 
zvykem. Je to alternativa uvnitř psychiatrie, cožje v odborných kruzích obecně známo. 



Kapitola "Šamanské léčitelství a psychospirituální krize" je věnována zasvěcení šamana 
jakožto psychospirituální krízi. Je složena takřka výlučně z citací a parafrází několika autorů. O práci 
s klienty čí pacienty procházejícími psychospirituální krizí se zde nemluví. 

Ve stručných závěrečných úvahách se autorka opět vrací k otázce, zda má být 
psychospirituální krize považována za nemoc a zda má být uznána jako diagnóza. Pokračuje zde v 
"mlžení" z kapitoly o lékařském přístupu. Říká, že "v naší zemi neexistuje diagnóza psychospirituální 
krize v MKN-IO," což nedává smysl, neboť MKN je mezinárodní klasifikace. Jinde (str. 39) říká, že 
Lukoff "se zasadilo zařazení diagnózy psychospirituální krize do OSM-IV" - mlčí o tom, že v tom 
nebyl úspěšný. Měl by tu hýt alespoň pokus vytěžit něco obecnějšího z předchozích kapitol, ale 
vzhledem k tomu, jak slabě jsou napsány, se ani nelze dívit tomu, že nic takového nenacházíme. 

Čekal bych, že studentku teologícké fakulty alespoň napadne, že alternativou lékařského 
přístupu k psychospirituální krizí je také křesťanská pastorace. Konverze i dekonverze přitom 

bezpochyby bývají krizemi, mívaj í dramatický průběh, může při nich docházet kjevům 

připomínajícím psychopatologii a utrpení, které je doprovází, může vyžadovat odbornou pomoc 
psycholpga i psychiatra. - Chybí také orientace v základech "nealternativní" psychologie, která 
pojednává o krizi jako o důležitém fenoménu psychického vývoje, a také základní orientace 
v psych~logii náboženství. 

Celá práce trpí velmi nízkou úrovní autorčina odborného myšlení a vyjadřování. Např. na str. 
7. se říká: " ... lékařský přístup je jako jediuý odborný, neznamená to ale, že krizi uznává či 
dokonale popisuje." To by znamenalo, že autorčin přístup, který není lékařský, je neodborný? Je 
neodborný přístup religionístícký, psychologický, teologický? A dále: Jak to, že lékařský přístup krizi 
neuznává? Psychiatrická diagnostika neuznává psychospirituální krizi jako medicínskou diagnózu, to 
je však zcela jiná otázka. - Na str. 13 se říká: Spouštěče nebývají totožné s charakterem 
psychospirituální krize. Autorka si patrně neuvědomuje, že spouštěč krize a charakter krize jsou 
různé kategorie, výrok O jejich totožnosti či netotožnosti nemá smysl. Podobně str. 8: " ... krizi 
samotnou, nebo její původ nenazývali psychospirituální krizí." Konstatování, že někdo původ 
krize nenazývá krízí, nedává smysl. Přítomnost četných chyb tohoto druhu autorce takřka znemožňuje 
vyjádřit jakoukoli jemnější myšlenku. 

Autorka neodlišuje literaturu odbornou, sekundární, od primárních pramenů. To nem Jen 
ťonnální nedostatek v seznamu literatury. Autorka se ani náznakem nesnaží o kritický odstup tam, kde 
jeho potřeba bije do očí a kde by toho už měla být po letech univerzitního studia schopna. 

U citací z internetu musí být uveden autor, nebo se musí výslovně konstatovat, že jde o 
anonymního autora, a musí se uvést název organizace, zjejíchž stránek se cituje. 

Závěr: Mám vážné pochybnosti, zda práce tak nízké kvality může být na Karlově univerzitě uznána 
jako bakalářská. Mohlo by záležet na tom, zda autorka alespoň při obhajobě prokáže schopnost 
hlubšího vhledu do problematiky, kterou studovala. 

Praha, 5. 9. 2009 Prof. PhDr. Pavel Říčan 


