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Práce má 57 číslovaných stran a je členěna na kapitoly a podkapitoly klasickým způsobem 
s přehledným číslováním. Též z hlediska obsahového je toto členění srozumitelné a plně 
logické. Usnadňuje orientaci i ve smyslu odlišení myšlenkových předpokladů práce od závěrů 
autorky. Odkazy na literaturu prozrazují dobrou znalost zvyklostí a tradic tvorby odborných 
textů. Seznam použité literatury obsahuje přes padesát titulů a je rozdělen na prameny, 
sekundární literaturu, lexika a elektronické dokumenty. Bibliografické údaje jsou 
vyčerpávající a zahrnují i údaje nepovinné (ISBN). Online-dokumenty správně obsahují i 
datum.(studenty často opomíjený údaj). Forma odkazů na literaturu přímo v textu (příjmení 
autora'a datum vydání v závorce) je jednotná, přehledná a korektní - odpovídá tedy hlavnímu 

• požadavku na styl odborných prací. Autorce doporučuji trénovat své formulační dovednosti. 
Ty jsou pro potřeby bakalářské práce více než dostatečné, lze však na nich pracovat, aby 
v budoucí diplomové práci získaly na "eleganci" a "hladkosti". Z celkového hlediska si po 
formální stránce předložená bakalářská práce zaslouží pochvalu! 

Obsahové hledisko: 

Práce pojednává o fenoménu psychospirituální krize (dále jen PKS) z hlediska pomáhajících 
profesí a s ohledem na možnou podporu či doprovázení těch, kdo takovou krizi zažívají. 
Autorka prokázala výbornou orientaci v problematice PKS i v terminologii a myšlenkové 
tradici transpersonální psychologie. Vychází zejména z prací Stanislava Grofa, Christiny 
Grofové a jejich žáků, zohledňuje však i hlediska klasické psychiatrie (postoje DSM a MKN 
v podání Zvolského), religionistiky (Eliade) či etnologie (Benedictová). Korektním i čtivým 
způsobem uvádí do transpersonálního diskursu a jeho zvláštností. Dokonce správně poukazuje 
na sporný moment hodnocení psychopatologických jevů v duchovním kontextu (otázka, zda 
existence biologického vysvětlení poruchy skutečně popírá její existenciální či jiný duchovní 
význam, srv. s. 12,13), ačkoliv tento sporný moment často přehlížejí i význanrní autoři včetně 
Grofa samotného. Též závěr práci si zaslouží pozornost. Autorka zde velmi správně klade 
důraz na porozumění klientovi, který svou novou zkušenost sám nedokáže zachytit do slov. 
Jde skutečně o klíčový problém při snaze pomoci člověku v PSK: jak porozumět někomu, 
kdo sám sobě nerozumí. 
Celkově lze říci, že autorka věnovala nemalé úsilí snaze zůstat obsahově korektní. Vzhledem 
k tématu PSK., které k nekorektnosti či povrchnosti takřka svádí, je to obdivuhodný výkon! 

Zvláštní hlediska: 

Už během psaní práce (a průběžných konzultací) prokázala autorka mimořádnou samostatnost 
a pečlivost. Jako u každé jiné odborné práce platí: budeme-li chtít, najdeme nějaké kazy 
všude. Bezchybné nebývají ani publikace renomovaných vědeckých kapacit. Zde se jedná o 
práci bakalářskou. Její úroveň je z tohoto hlediska úctyhodná. Z výuky a opravování 
písenrných testů je mi známo, že taková úroveň není u všech studentů samozřejmostí. 
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