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 Tematicky se předložená práce věnuje dvěma kategoriím psychologie. Při jejich 

rozboru výběrově využívá historický přístup kombinovaný s využitím interdisciplinární 

perspektivy. Již úvodní kapitola reflektuje obtížnost  tohoto klasického tématu psychologie, 

jež se přitom vyznačuje lákavostí. 

 Druhá kapitola je věnována pojmu vědomí. Srozumitelně výběrově jsou v ní dobře 

strukturovány poznatky k tématu v pojmoslovné a terminologické rovině, informace z vývoje 

názorů na problematiku od antiky k současnosti, nastíněny jsou pohledy 

z neuropsychologické perspektivy a v rámci problému vztahu mysli a těla s náčrtem spektra 

možných teoreticko-logických řešení. 

 Nevědomí je tématem kapitoly třetí. Pozornost je věnována vyváženému teoretickému 

vymezení se zohledněním hlavních přínosů nejvýznamnějších badatelů. Nastíněn je vývoj 

názorů na téma nevědomí. Podrobněji jsou rozpracovány metodické přístupy ke studiu 

nevědomí. Uvedenou pasáž lze hodnotit kladně. 

 Tři vstupní kapitoly tvoří uspokojivý základ práce, na jejich pozadí jsou sledovány 

významné teorie vědomí a nevědomí. Tato část práce je opatřena smysluplným úvodem, 

z nějž dobře vysvítá dvojznačnost současného stavu poznání lákavého tématu – na mnohé již 

lze dobře navázat jak ve smyslu empirických zjištění, tak teoretického rozpracování, a přitom 

mnohé, možná i to hlavní, teprve čeká na nalezení a myšlenkové zužitkování. Teorie jsou 

myšlenkově zdůvodněně řazeny a začínají teoriemi neurobiologickými, z nichž jsou řečeno 

přes tvůrce zahrnuti John C. Eccles, Francis Crick, Gerald M. Edelman, R. Penrose a Antonio 

Damasio. Navazující trs představují psychologické teorie obsahující pojetí Sigmunda Freuda, 

Carla Gustava Junga, Stanislava Grofa a Bernarda Baarse. Vyústěním vybraných teorií je 

skupina teorií filosofických s autory John R. Searle, Daniel Dannett a David J. Chalmers. Tato 

část práce stejně jako předešlé pasáže plasticky dokládá rozsáhlost, vnitřní členitost, spletitost 

až obsahovou protikladnost sledované oblasti našeho oboru. Tomu obsahově odpovídá 

obsáhlejší diskuse na stranách 133-141, kterou lze posuzovat kladně. Práce je opatřena 

stručným závěrem a uvedena je část s využitou literaturou (s. 143-149). 

 Práce jako celek působí kladně. Dokládá jak pozitivní momenty současné úrovně 

poznání – již je o co se opřít a na co navazovat, tak momenty negativní. Dění ve sledované 

oblasti je jakoby poněkud ve vleku rozvoje přístrojově-výzkumné techniky a zahlceno až 

přehlceno dílčími zjištěními. Analogicky jakoby připomíná stav v jiné oblasti psychologie, a 



to v kognitivní psychologii, který explicitně vyjadřují M. Eysenck a M. Keane ve své 

Kognitivní psychologii (Praha, Academia, 2008) v části Současnost a budoucnost: „…možná 

nebude kognitivní věda schopna splnit svůj největší příslib, a sice poskytnout obecnou, 

sjednocující teorii kognice, která stmeluje fragmentární poznatky kognitivní psychologie.“ (s. 

621). 

Autorem sledované kategorie jsou na ještě obecnější úrovni. Hodnotil by současnou 

situaci v této oblasti analogicky pesimisticky, resp. pokud ne, pak které momenty 

z provedeného rozboru by viděl jako nejnosnější? 

Jak se autor staví za prvé celkově k teorii  A. Damasia, a za druhé speciálně k 

myšlence směřující k subjektivitě – „spojuje subjektivitu s produkcí „třetího druhu 

obrázku“… “  atd. (s. 105)? 

 

 

Závěr: Doporu čuji práci Pavla Skály k obhajobě a jako vstup do obhajoby práce 

navrhuji „výborn ě“. 
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