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Autorka se v práci věnuje problematice změněných stavů vědomí. Protože vychází 

z předpokladu, že změněné stavy vědomí je možné vymezit pouze prostřednictvím pojmu 

vědomí, věnuje část práce rovněž rozboru některých přístupů k otázce vědomí. Práce 

sestávající ze tří hlavních částí má podobu literární rešerše. 

V první části jsou uvedeny některé definice a koncepce věnující se vymezení a výkladu 

vědomí. Dějiny filosofie ukazují, že dost možná je vymezení tohoto pojmu nad lidské síly. 

Podle mého soudu však autorka předkládá méně, než bylo v jejích silách. Jde o část 

vycházející nezřídka z naprosto druhořadých zdrojů (Hartlovi, Nakonečný, Brixí). Autorka 

nepracuje se základní klasickou ani soudobou literaturou (Natsoulas aj.), ani se soudobými 

časopisy věnujícími se výlučně této problematice. Jádro této části sestává z vedle sebe 

poskládaných výpisků z různých autorů. Občas není jasné, proč autorka zvolila právě uvedené 

autory. Každému autorovi (například Damasiovi, Crickovi, Dennetovi) je věnováno pár 

odstavců. Tato část nesměřuje k žádné syntéze nebo vlastnímu vymezení.  

Ve druhé části je pozornost věnována změněným stavům vědomí. Vedle různých definicí 

změněných stavů vědomí je zde pozornost věnována jejich základním charakteristikám, 

historii jejich výzkumů a jejich fyziologickým, psychologickým, náboženským a 

sociokulturní aspektům. Autorka zde aplikuje „kulturologický přístup“ spočívající ve snaze o 

jakési encyklopedického seřazení informací z různých vědních disciplín. Jde o informativní 

část. Autorka ani zde však neaspiruje na vlastní syntézu, vlastní výzkum, vlastní názor. 

Některé věty jsou pro mne poněkud nesrozumitelné, například „…ZSV představují 

antisociální způsob bytí“ (str. 28) nebo v ZSV mizí „empiricky známý psychofyzický subjekt“ 

(str. 30). 

Třetí část je věnována jednotlivým kategoriím změněných stavů vědomí. Patří mezi ně 

například spánek a snění, prožitky blízkosti smrti, duchovní krize, hypnóza a trans. Jde o 

nejrozsáhlejší a nejinformativnější část. Na tuto část navazuje Závěr.  

 



Celá práce ve mně vzbuzuje značné rozpaky. Je to nesporně dáno do značné míry mojí averzí 

k této verzi „kulturologického“ přístupu. Věda nespočívá v opisování. Kromě toho si myslím, 

že by měla být rigorózní práce promyšlenější.  

 

Otázky do diskuse: 

1) V počátečních pasážích uvádíte, že „Víme, že vědomí máme, ale málokdy si samotné 

vědomí uvědomujeme“ (str. 12). Co tím myslíte? Co to znamená, že víme, že vědomí máme? 

Jak si můžeme uvědomit samotné vědomí? 

2) Jako jeden ze ZSV uvádíte sny. V kapitole věnované snům uvádíte autory, jako jsou Freud 

a Jung. Ti by s Vámi ale asi nesouhlasili. Jsou podle Vašeho názoru spánek a sny ZSV, nebo 

stavy nevědomí? V čem spatřujete rozdíl? 

3) Jak byste svými slovy odlišila ZSV od „nezměněných“ stavů vědomí a od nevědomých 

stavů? 

 

Práce se podle mého soudu nalézá na dolní mezi přípustnosti k obhajobě. Nicméně se 

domnívám, že by autorce měla být dána možnost práci obhájit a  

 

doporučuji ji proto k obhajobě. 
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