
Posudek diplomové práce Pavla Skály „V ědomí a nev ědomí. Teoretická 

analýza“. 

 

   Diplomová práce P. Skály je zaměřena na jedno z nejvýznamnějších a současně 

nejsložitějších témat obecné psychologie a řady souvisejících oborů: otázky podstaty 

vědomí a nevědomí. Jedná se o práci teoretickou, vnitřně členěnou do šesti hlavních 

kapitol. Práce byla předložena k posouzení a obhajobě v celkovém rozsahu 142 str. 

textu a 7 str. soupisu použité literatury.   

   První kapitola práce je věnována základnímu uvedení do problematiky. Naznačuje 

hlavní mezioborové souvislosti vědomí a hlavní obtíže, provázející jeho studium a 

charakterizuje pokusy vysvětlit plauzibilně jeho podstatu. Druhá kapitola obsahuje 

teoretické vymezení vědomí na úrovni terminologické, obecně psychologické, 

filosofické a neurofyziologické a představuje možnosti řešení problematiky vědomí 

v uvedených oblastech. Třetí kapitola je věnována problematice antipodu vědomí, 

nevědomí. Představuje teoretické vymezení pojmu nevědomí v psychologii a hlavní 

metodické přístupy ke studiu nevědomí. Čtvrtá kapitola je zaměřena na významné 

teorie vědomí a nevědomí. Klasifikuje je to tří skupin, z nichž první tvoří 

neurobiologické teorie, reprezentované názory J. C. Ecclese, F. Cricka, G. M. 

Edelmana, R. Penrose, a A. R. Damasia, druhou psychologické teorie, v jejichž rámci 

jsou jako jejich reprezentanti podrobněji zmíněni S. Freud, C. G. Jung, S. Grof a B. 

Baars  a třetí filosofické teorie, reprezentované názory J. R. Searle, D. Denetta a D. 

J. Chalmerse. Pátá kapitola je věnována diskusi, což nebývá v teoretických pracích 

obvyklé, ale v této práci je to nepochybně na místě a v šesté kapitole jsou 

formulovány závěry práce. 

   Práce je koncipována přehledně a logicky, je sepsána dobrou a srozumitelnou 

češtinou a na velmi dobré odborné úrovni. Vychází z rozsáhlé a relevantní domácí i 

zahraniční odborné literatury. Oceňuji, že diplomand s poznatky získanými v 

literatuře zachází s respektem, ale současně i přiměřeně kriticky a snaží se přes 

značnou náročnost tématu formulovat vlastní názory.  

   K práci mám následující připomínky: 

1. Na rozdíl od diskuse, která je relativně rozsáhlá, náročná a kvalitní, je závěr 

práce velmi stručný a obsahuje spíše něco mezi abstraktem a popisem 

hlavních obtíží, které provázely sepsání práce než obsahová shrnutí možných 

výstupů a námětů do další práce v této oblasti. 



2. Zvolená klasifikace teorií vědomí a nevědomí je jedním z možných přístupů 

k touto tématu. Autor by ale mohl, zvl. v případě psychologických teorií, zvolit 

také podrobnější klasifikaci, rozlišující např. teorie hlubinně psychologické, 

resp. dynamické, existenciální, transpersonální, kognitivní a sociálně 

psychologické či kulturní. 

3. V rámci zvolené klasifikace teorií postrádám v práci též samostatnou skupinu 

teorií fyzikálních, vycházejících z ústřední myšlenky K. R. Poppera, že 

psychický svět se vynořuje ze světa fyzikálního a navozujících analogie mezi 

světem fyzikálních a psychických jevů a událostí.  

 

Závěr: 

   Diplomová práce Pavla Skály dokládá, že diplomand byl schopen samostatně 

formulovat náročný odborný problém, problematiku vědomí a nevědomí 

v psychologii a souvisejících oblastech, přiměřeně popsat a kriticky zhodnotit 

dosavadní přístupy k jeho řešení. Práce splňuje požadavky kladené na tento typ 

prací a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení „výborně.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 23. 1. 2011                                    doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


