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Téma, cíl, metoda a stavba práce 

Téma bakalářská práce studentky Ireny Vynohradnykové je v současnosti velmi populární -
psychospirituální krize. Jedná se o transformační náboženský zážitek, patrně srovnatelný 
s křesťanskou konverzí. Je ovšem konceptualizovaný nikoli pomocí křesťanského názvosloví, 
ale terminologií alternativní, spirituální psychoterapie, blízkou jazyku hnutí Nového věku. 
Studentka Vynohradnyková tuto koncepci nejprve představuje (v 1. části), dále zkoumá mož
nosti jejího přijetí v prostředí vědecké medicíny a v dalších částech (3. - 5.) sleduje způsoby 
terapeutické práce za pomoci této koncepce ve třech aktivitách, které jsou součástí terapeutic
kého milieu hnutí Nového věku. V kratičké šesté části se pak pokouší o zhodnocení této 
terapeutické činnosti. Stavba bakalářské práce je tedy logická a konzistentní, ačkoliv co do 
hloubky poněkud nevyvážená (velká pozornost, nebo spíše zbytečně velká pozornost je věno
vána metodě Aura-soma, naop,ak z tématu šamanského léčitelství studentka mohla - podle 
mého názoru - vytěžit více). 

Cíl bakalářské práce je explicitně formulován (str. 8) a byl v zásadě splněn. Metoda, jakým ho 
studentka dosáhla, je tamtéž alespoň zběžně diskutována a vcelku odpovídá stanovenému cíli. 
Chybí oborový kontext (nejspíše by se nabízel obor psychologie náboženství - např. v Říčano
vě Psychologii náboženství a spirituality by autorka jistě našla dostatek podnětů), ale na baka
lářské úrovni a v tomto případě to nepokládám za fatální nedostatek. 

Věcný obsah a přínos 

Práci svědčí skutečnost, že studentka se nenechala konceptem psychospirituální krize zcela 
pohltit a pokusila se na něj pohlédnout s odstupem. Za nejlepší části práce považuji jednak ty, 
v nichž přinesla cizí názory na koncept psychospirituální krize, jednak ty, v nichž se odvážila 
fonÍmlovat názory svoje, byť její závěry jsou zjevně předběžné a ještě ne zcela hotové. V prá
ci vystupuje sympaticky zvědavě, ačkoli se v části o Aura-somě nechala unést množstvím 
informací, irelevantních minimálně z hlediska tématu své práce. Oceňuji i její ochotu nechat 
se poučit. Je ovšem škoda, že se nesvěřila s kritérii výběru svých respondentů ani nenaznačila, 
co sleduje výběrem oněch tří aktivit, které s koncepcí psychospirituální krize pracují. Navzdo
ry tomu j sou ovšem informace, které studentka přináší, v dalších pracích o konceptu psycho
spirituální krize využitelné. 

Forma práce 

Literatury autorka nepoužila mnoho - v seznamu mi vysloveně chybějí práce z oboru psycho
logie náboženství (obdobná výtka je ovšem učiněna již výše). Na uvedenou literaturu odka-



zuje vyhovujícím způsobem, byť by bylo dobré, aby v těchto odkazech byly uvedeny strán
kové číslice u všech děl. Summary je psáno poněkud prkennou (spíše českou) angličtinou. 
Jazyk práce je vyhovující, pravopisné chyby se vyskytují v míře ještě přijatelné. 

Celkové hodnoceni 

Bakalářskou práci studentky Ireny Vynohradnykové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
stupněm "velmi dobře". 
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