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Vlastimil Krejčí se ve své teoreticky zaměřené diplomové práci rozhodl analyzovat pojetí 
svědomí v kontextu nejznámějších psychologických teorií osobnosti. Jedná se, jak autor uvádí, o 
mezioborové téma, které tradičně patřilo především do vědních oblastí teologie a filozofické etiky. Na 
poli psychologie, jež téma svědomí posléze také přijala za své, však lze v posledních desetiletích  
zaznamenat určitý pokles zájmu. V současných odborných monografiích zaměřených na psychologii 
osobnosti, včetně těch, jež usilují o její komplexní zpracování, je problematika svědomí, resp. 
morálního charakteru, zmiňována jen okrajově nebo v nich chybí. V souvislosti s krizí hodnot a 
s etickými problémy, s nimiž se západní společnosti v současnosti potýkají, je však zřejmé, že autorem 
zvolené téma je dnes aktuální víc než kdykoli dříve.   

Diplomová práce je strukturována do pěti hlavních kapitol. Autor v nich nejprve podává výklad 
základní terminologie (kap. 1) a stručný dějinný vhled do proměn významu pojmu svědomí (kap. 2). 
Třetí kapitolu tvoří konfrontace hlubinně analytického přístupu zastoupeného dvěma stěžejními 
teoriemi (S. Freuda a C.G. Junga) s koncepcí svědomí v humanistické, resp. neoanalyticky orientované 
psychologii E. Fromma a E. Eriksona. Ve čtvrté kapitole se autor zabývá vývojem svědomí od 
narození po období dospívání. Pátá kapitola je pojata jako určitá syntéza předchozích poznatků, 
z nichž autor vyvozuje podobu optimálního vztahu dospělého jedince vůči svému svědomí. V souladu 
s myšlenkami C. G. Junga a E. Fromma má být svědomí za těchto podmínek především rádcem a 
podporou osobního seberozvoje.  

Předložená diplomová práce je strukturována adekvátně, kapitoly jsou koncipovány logickým 
způsobem. Autor vychází z dostatečného množství české i zahraniční odborné literatury, čerpá 
z monografií, odborných slovníků, okrajově využívá i časopiseckých studií.  

Zvolené téma patří svou vysokou abstrakcí a víceoborovým zakotvením spíše k těm 
náročnějším. Autor prokazuje výbornou schopnost samostatně formulovat a s přiměřenou kritičností 
navzájem konfrontovat jednotlivé teorie. Všímá si podobností, jemných rozdílů i vzájemných inspirací 
mezi jednotlivými koncepcemi a poukazuje i na zajímavé a málo známé informace. Jedná se o práci 
v pravém smyslu slova autorskou a nadprůměrně tvořivou. Je také zřejmé, že autor při jejím 
zpracovávání nevycházel pouze z prostudovaných informačních zdrojů. Mnohé poznatky, především 
způsob jak podporovat pozitivní svědomí, získal na základě vlastních introspektivních postřehů, což 
práci dodává hlubší rozměr a také ji obohacuje o praktickou dimenzi.   

Předložená práce obsahuje i několik slabších míst, jež je na místě zmínit. Autor v úvodu 
nezformuloval její cíl a není tedy zřejmé, co přesně se rozhodl zpracovat, k čemu chtěl dospět ani 
jakou metodu k tomu chtěl využít.  

Samostatně formulovaná koncepce čtyř stádií vývoje svědomí, prezentovaná v kap. 4, 
představuje velmi zajímavý a jednoznačně invenční přístup k problematice. Její formulace i 
posloupnost uvedených stádií je podle názoru oponentky v zásadě adekvátní, ale stálo by za to ji ještě 
důkladněji propracovat. Je otázkou, zda počátky svědomí datovat až do předškolního věku a tím z něj 
vyjmout batolecí období, v němž podle Eriksona jedinec zakouší první „pre-morální“ pocity, jako je 
stud, resp. zahanbení. Je také nutné počítat se značným překryvem, resp. se souběhem jednotlivých 
stádií. Nejen předškoláci, ale přinejmenším ještě starší školáci mají určitou potřebu identifikace s 



imponujícími vzory ze svého sociálního okolí (nebo z masmédií). Na základě této identifikace je 
ovšem nutné předpokládat i určité působení na jejich morální postoje. Podobně je tomu i v případě 
stádia upřesňování a kritického zkoumání. To by se, i podle autorova pojetí uvedeného v páté kapitole, 
mělo týkat nejen dospívajících, ale i dospělých – jde přece o procesy, které u sebeuskutečňující se 
osobnosti probíhají celoživotně. Prvotní morální prožitky, objevující se v raném dětství ještě před 
vznikem svědomí, však na druhé straně nemizí ani v dospělosti. Pocitů studu a zahanbení, jež jsou 
typické pro starší batolata a mladší předškoláky, se v podobě strachu ze ztrapnění značně obávají i 
dospívající a znají je i dospělí. Polemizovat lze také s tvrzením, že se svědomím se pojí spíše strach 
než úzkost (s. 10). Teoretická argumentace, kterou zde autor uvádí, není příliš přesvědčivá.  

Drobná výhrada se týká také prostudované literatury. Její množství je imponující, ale chybí v ní 
česky psané studie zabývající se svědomím či etickou orientací dětí a dospívajících z posledních let. 
Týká se to však i některých světových stěžejních koncepcí z oblasti morální kognice z posledních 
desetiletí, například Bandurovy teorie morální vyvázanosti (moral disengagement) z 90. let, jež nabízí 
poněkud jiný přístup k otázce mechanismů obrany ega než hlubinně analytický a zaměřuje se i na 
autorem sledovaný mechanismus umlčování a posilování svědomí. 

Na s. 41 autor uvádí v souvislosti s prvním identifikačním vzorem, že jde o rodiče stejného 
pohlaví s dítětem, což není správné. Děti obojího pohlaví se nejprve identifikují s mateřskou osobou 
(kojenecký věk), zatímco identifikace s rodičem téhož pohlaví již vyžaduje schopnost alespoň 
základního sebezařazení do jedné z genderových rolí (spíše až batolecí věk). 

 

 

Předložená diplomová práce rozhodně splňuje všechny předepsané požadavky. Autor 
jednoznačně prokázal porozumění zvolenému tématu, které zpracoval s nadprůměrnou tvořivostí a 
s velkou osobní invencí. Vzhledem k výše uvedeným nepřesnostem, jež ovšem nejsou zásadního 
charakteru, navrhuji její ohodnocení v rozmezí známek: 

 
 

„výborně - velmi dobře“.        
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