
 

Posudek na diplomovou práci Heleny Pithartové Slachové 

Psychologie příběhu 

 

Lidé myslí v příbězích. O svém životě uvažujeme jako o (souboru) příběhů. 

Podobně o historii, ale třeba i o politice či ekonomice (jak podrobněji rozebírají 

George Akerlof a Robert Shiller v knize Živočišné pudy). Na základě příběhů se 

také rozhodujeme a jednáme. Málokoho dokážou statistiky zmobilizovat tolik 

jako příběh. Naše tendence vidět jednotlivé okamžiky jako na sebe navazující 

části děje nás vede k otázce, zda a nakolik je naše vnímání a uvažování 

preformované k tomu, abychom svět spatřovali skrze příběhy. Tato otázka mne 

před několika lety vedla k hledání opakujícího se kánonu příběhu z hlediska 

časového rozložení zlomových bodů, tedy z kvantitativního hlediska. Autorka 

této diplomové práce se naopak zaměřuje na kvalitativní obsah zlomovými 

body uvozených fází. A ukazuje, že lze fáze příběhů zobecnit do cyklu, který 

pojmenovává fázemi alchymistického procesu: nigredo, albedo a rubedo. Jak 

upozornil už Jung, můžeme totiž tyto fáze považovat spíše za metaforu vnitřní 

transformace než za algoritmus přípravy chemické látky. 

Než však k tomuto závěru dospívá, probírá základní principy hermeneutické 

psychologie. Zabývá se problematikou interpretace, počínaje biblickou exegezí, 

přes psychoanalytickou a analytickou interpretaci až po problematiku 

projektivní identifikace a projektivních testů, a končí u znovuobjevené narativní 

psychologie. V analýze příběhů se inspiruje rozborem příběhů v TAT a metodou 

CCRT (Core conflictual relationship theme). Autorka sleduje opakující se motivy 

příběhů ve vztahu k obhajitelnosti konstruktu „latentního příběhu“. 



Ten ilustruje sedmi vybranými příběhy, které následně převádí do navrženého 

schématu.  Vždy, když se snažíme ukázat, že lze vidět ve věcech opakující se 

strukturu, můžeme se dopustit toho, že námi objevené schéma budeme mít 

tendenci násilně vidět i tam, kde přítomné není. Hlavním důkazem 

oprávněnosti našeho vidění je fakt, že je aplikace na řadu odlišných situací 

případná a (prožitkově i logicky) přesvědčivá. Takto na mne autorčiny rozbory 

působily. Ukazují nejen literární erudici, ale i schopnost hledat ve specifickém 

obecné, a tak vlastně odhalit za našimi různorodými tvůrčími akty univerzální 

potřebu.   

Práce je nadstandardní z hlediska rozsahu i počtu citací. I když obvykle 

nekomentuji proces vznikání, podotýkám, že byla v tomto případě práce 

nadstandardní i z hlediska autorčina nasazení a úpornosti, s jakou se snažila jít 

nevyšlapanou, a do jisté míry i riskantní cestou. Ve výsledku je tato 

nestandardní práce myšlenkově originální. Oceňuji, že je pojata velmi literárně, 

a přitom (stále ještě) dodržuje zásady prací vědeckých. Jde o plodné propojení 

umělecké i vědecké stránky psychologie. Práci navrhuji hodnotit známkou 

výborně.  
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