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Otázky, podněty k obhajobě: 

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Název práce příliš neodpovídá obsahu, přesnější by bylo – s ohledem na obsah – nazvat text 
spíše „O životě a díle Karla Jasperse s důrazem na spis Otázka viny a o dalších tématech s 
problémem viny spojených“. 
Značná část textu teoretické části obsahuje vyprávění o životě Karla Jasperse, které je 
proloženo stručnými shrnutími obsahu některých jeho děl, převzatými převážně ze 
sekundární literatury. Životopisné údaje jsou navíc přejímány z několika málo zdrojů, 

1 2 3 4

Cíle práce (uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny) x

Soulad obsahu s názvem (ano – částečně) x

Členění kapitol (logické členění – nevhodné strukturování) x

Postiženy relevantní aspekty problému ( jednoznačně – spíše ne) x

Stanovené cíle (splněny – nesplněny) x

1 2 3 4

Problém (jasně vymezen – nejasné vymezení) x

             Projekt (analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou) x

Metodologie práce (vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená) x

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu
(organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé)

x

1 2 3 4

Jazyková a stylistická úroveň (práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje) x

Formální úprava práce (odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb) x

Grafická úprava (vyhovuje – nevyhovuje) x

Množství využitých literárních zdrojů (dostatečné – nedostatečné) x

Aktuálnost literárních zdrojů (vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé) - - - -

Využití cizojazyčných zdrojů (dostačující – minimální) x

Odkazy v textu (vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy) x

Seznam literatury (kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb) x



zarážející je zejména opakované odkazování na text M. Havelky Karl Jaspers: Život a dílo;
autorčin text místy připomíná spíše referát o této publikaci než vlastní shrnutí tématu. 
Jistě lze tvrdit, že životopisné údaje a vylíčení dobového kontextu může být přínosem pro 
pochopení hlavního tématu práce; v bakalářské práci z oboru psychologie by však bylo 
adekvátnější vylíčit toto historické pozadí na ploše několika odstavců, maximálně několika 
stran (pro pochopení problému viny není např. nezbytné vědět, kde se skrývala Jaspersova 
žena před nacisty či proč se Jaspers nepohodl s Heideggerem). 
Autorčino vylíčení (nejen intelektuálního) života K. Jasperse a dějinných událostí jeho doby 
však v její práci zaujímá takový rozsah, že se čtenář setká s avizovaným tématem práce (tj. 
otázkou viny) teprve zhruba v polovině teoretické části práce.
Líčení historického pozadí a života K. Jasperse je psáno srozumitelně a čtivě, srozumitelnost 

a logická koherence textu se však ztrácí v okamžiku, kdy autorka přejde k obsahu 
Jaspersových děl či ke zdrojům Jaspersova myšlení. Na některých místech se vyjadřuje 
enigmaticky, věty na sebe logicky nenavazují a text mnohdy působí jako asociativní řetězec 
vět, případně špatný překlad z angličtiny (na místech, kde autorka odkazuje na zahraniční 
články). Například referát o obsahu knihy Psychologie světových názorů (str. 9-10) 
nedovoluje sledovat návaznost vět; čtenář může vytušit jakousi souvislost v původních 
(zdrojových) textech, podle nichž autorka referuje (Havelka a Wautischer et al.), avšak 
samotné její představení je poněkud zmatené a prozrazuje limitované porozumění 
problému: nejprve je řeč o porozumění životu vcelku, k němuž lze dospět skrze hraniční 
situace, následuje věta o tom, že je člověk závislý na obrazech světa, které si vyváří, a na 
„ultimátních principech“ své existence, hned nato následuje výrok, že světový názor je víc 
než vědění, zároveň je to však podle autorky vnitřní postoj, který má vztah k tomu, co lze 
poznat. Čtenář obeznámený s Jaspersem může tušit, o čem je zde řeč, avšak autorka 
ponechává zcela v temnotě souvislost pojmů mezní situace, obrazů světa, „ultimátních 
principů“ vlastní existence, světového názoru a vědění a předkládá tyto pojmy jako 
samostatné části skládačky, jejíž celek zůstává pro čtenáře nepřístupným. 
Na str. 9 (3. odstavec) zase autorka o Jaspersovi tvrdí, že v díle Všeobecná psychopatologie
přichází s myšlenkami, že „vědění se skládá pouze z psychologických daností a že nelze získat 
koncepty z ustálených popisů, je tedy nutné přistoupit k fenomenologické analýze, která nám 
k tomuto popisu poskytne patřičné nástroje a prostředky“. Nesrozumitelnost této pasáže 
pramení patrně ve špatném překladu (autorka zde odkazuje na zahraniční zdroj) spojení 
„koncepty z ustálených popisů“; takovou tezi je navíc nutno lépe vyjasnit, aby bylo zřejmé, o 
čem autorka referuje. Podobně autorka tápe na místech, kde se snaží vysvětlit, co je to 
existencialismus, Kantův kategorický imperativ, Kierkegaardovy myšlenky o jednotlivci, davu, 
průměrnosti, autenticitě, úzkosti a vině, resp. nevině atp. Často užívá citace, které nezapadají 
do logické souvislosti textu, případně otevírají zcela nové téma, aniž by si toho autorka 
všimla a nějak to okomentovala, např. na str. 15 správně představuje existencialismus jako 
rozmanitý a v jistém smyslu nesourodý směr myšlení, který má však „jisté unifikující prvky“. 
Tuto tezi dokládá citací z Jankeho, která hovoří o bytí, jež předchází myšlení, aniž by alespoň 
stručně naznačila, co to znamená a v čem lze spařovat „unifikující prvky“ (autorka o nich 
hovořila v plurálu). Citace je tu namísto vlastního vysvětlení autorky, a navíc je pro čtenáře 
bez důkladnější znalosti filosofie nesrozumitelná. Po této citaci následuje pasáž o 
pozitivismu, citace však přitom odkazuje spíše na Hegela. V následujícím odstavci zase 
autorka píše o existenci, která je schopna překročit jsoucno a vztahovat se k bytí, a tvrdí, že 
se „tato schopnost transcendence a její vztah k bytí“ ocitl v zájmu filosofů existence. Nejde 
však o schopnost transcendence vztahovat se k bytí, nýbrž o schopnost existence, tj. jedince, 
transcendovat jsoucno, jak autorka sama píše v předchozí větě, tj. vztah k bytí nemá 
transcendence, nýbrž existence. A autorka pokračuje citací z Petříčkova Úvodu do současné 
filosofie, že filosofie zkoumá bytí jsoucna, a je tedy ontologií. Ano, existencialismus též 
tematizuje vztah k bytí, jak bylo řečeno, ale proč je zde tato citace? Pokud je zde umístěna, 
logicky otevírá otázku vztahu existencialismu a ontologie, což autorka zcela pomíjí a citace 
tak jaksi „visí volně ve vzduchu“. Vylíčení myšlenkových zdrojů díla Karla Jasperse navíc 



obsahuje chyby na úrovni základní znalosti problému: autorka si např. na straně 17 plete 
pojmy mravní zákon a morální právo, či nepřijatelně přirovnává kategorický imperativ k 
reciproční morálce a plete si tak imperativ kategorický a hypotetický (kategorický imperativ 
se liší od hypotetického právě tím, že nejde o nějaké zájmy či chtění subjektu, nýbrž o 
jednání, které je nutné samo o sobě, bez vztahu k nějakému dalšímu účelu, tj. nejednám 
mravně protože chci, aby se tak chovali i druzí ke mně, nýbrž jen proto, že je to tak dobré 
samo o sobě). To jsou jen příklady nepřesných, zavádějících či chybných formulací, kterých je 
v textu relativně mnoho. Za hlavní problém však považuji minutí základního tématu práce a 
věnování velkého prostoru jen vzdáleně souvisejícím tématům. Navíc v Jaspersově knize je 
psychologické problematiky v přísném slova smyslu poskrovnu, neboť Jaspers se otázkou 
viny zabývá v kontextu práva, politiky, a zejména morálky a metafyziky. Poslední dva 
jmenované kontexty sice obsahují psychologické postřehy (např. racionalizace viníka), ovšem 
nejsou pro Jasperse tím primárním. To by v práci bylo vhodné zmínit. Například i otázka, kdo 
je viník a kdo soudce, případně problém násilí, jsou řešeny převážně v jiném kontextu než
psychologickém (politickém, právním atd.). Autorka se tak k otázkám, které by bylo možné 
považovat za psychologické, dostává až zhruba za polovinou teoretické části své práce 
(otázky omluvy, očisty, kolektivní viny). I pak ovšem od otázky viny u Jasperse zase odbíhá, 
aby popsala problém kolektivní zodpovědnosti u Arendtové, Frankla, dále problém svědomí z 
hlediska psychoanalýzy, v díle F. Nietzscheho atd. Chybí tedy expozice problému a jeho 
zpracování, autorka práci rozvrhla příliš široce, což jí brání v jasném položení sledované 
otázky a odsuzuje ji k povrchnímu (a někdy i chybnému) popisu velkého množství témat. Je 
nicméně třeba zároveň ocenit, že si autorka troufla na takto náročné téma na hranici 
psychologie a filosofie, a to již na úrovni bakalářské práce.

U návrhu výzkumu postrádám podrobnější vyjasnění důvodu, proč by měl být podobný 
výzkum proveden, a dále podrobnější vyjasnění metodologických problémů (např. vyrovnání 
kontrolní skupiny co do vzdělání, neboť v opačném případě by výzkum přinesl spíše
informaci o rozdílu mezi vysokoškoláky a ostatními). 

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
S ohledem na výše uvedené doporučuji práci k obhajobě.

Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a

V Praze dne podpis




