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Cílem předložené práce bylo přiblížit fenomén psychospirituální krize. Vzhledem k tomu, 

že je komplexní deskripci zvoleného jevu věnováno poměrně málo odborných zdrojů, lze 

tento cíl pokládat za přijatelný. Zároveň by bylo v mnoha ohledech zajímavé zvolit spíše užší 

aspekt .tématu a analyzovat jej do hloubky. Studentce se ale v rozsahu bakalářské práce 

podařil9 přehledně a čtivě psychospirituální krizi popsat, uchopit některé sporné otázky 

a nabíd\1out alternativy jejich vnímání nebo řešení. 

V souladu s cílem této práce i s potřebami současné společnosti podala studentka výklad 

termínu "spiritualita", aniž by opomenula tradiční definice zdůrazňující spíše náboženské 

aspekty i definice pojímající spiritualitu jako širokou oblast duchovního prožívání 

a přesahování současného člověka. V Úvodu by bylo vhodné předestřít, jak pojímá spiritualitu 

sama autorka. V kontextu které definice vnímá psychospirituální krizi? 

Silnou stránkou textu je systematický postup od obecného ke konkrétnímu, 

psychospirituálni krize je nejprve vymezena v rámci platných klasifikací, posléze jsou 

uvedeny spouštěče, následuje celá řada forem a jejich stručného popisu (např. šamanská krize, 

zážitky blízkosti smrti aj.). Jako zdařilou vnímám pečlivou analýzu otázky: Kde leží hranice 

mezi psychospirituální krizí a psychózou? Ke kapitole o transpersonální psychologii nemám 

výhrad, užité zdroje jsou relevantní, text je přiměřeně věcný, odkazy inspirují k dalšímu 

stúdiu. Poněkud vytrženě z kontextu působí pasáže o krizi a krizové intervenci. Po teoretické 

stránce jsou jistě v pořádku, ačkoli na tak malém prostoru příliš nelze tato rozsáhlá témata 

uchopit. Podstata krize se obecně týká také krize psychospirituální, avšak obecné zásady 

krizové intervence nelze paušálně použít pro každý typ krize. Mnohem podstatnější je 

kapitola, která je přímo věnována doprovázení v průběhu psychospirituální krize, konkrétním 

terapeutickým cílům v jejím kontextu a výčtu organizací poskytujících pomoc. Zároveň jsou 

správně zmíněna rizika, např. nevhodný přístup pomáhajících, kteří mohou značně narušit 

integritu procesu psychospirituální krize. 



Z hlediska formálního je text na velice dobré úrovni. Oceňuji pečlivou práci 

s bibliografickými zdroji. Zpúsob citování je místy trochu neobratný (nejednotnost, v úvodu a 

závěru se necituje), korektnost je však zachována. Po stylistické stránce je sporné užívat 1. os. 

pl., pokud nejde o práci vědeckého týmu. Také formulace typu "budeme se blíže seznamovat" 

nebo "představili jsme si" jsou vhodné spíše do učebnic. Text obsahuje pouze drobné 

pravopisné chyby a překlepy ("viz.", "zda-Ii"). Nejednotnost řádkování místy působí rušivě, 

také mezery mezi odstavci jsou zbytečné. Některé dílčí kapitoly (např. 1.1.2) obsahují pouze 

dva řádky textu, řešením by byl spíše stručný slovník pojmů. 

Seznam užitých zdr~jů je v pořádku. Práce obsahuje pečlivý závěr a shrnutí v angličtině. 

Závěr: 

I přes uvedené chyby hodnotím bakalářskou práci Lady Králové jako velmi zdařilou. 

Oceňuji především odbornost, přehlednost a čtivost celého textu. 
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