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Tématem bakalářky je významné téma analytické psychologie C. G. Junga, tzv. 

individuační proces. Autorovi se zvolené téma daří předvést poutavě a zároveň akademicky 

korektně, přičemž si je vědom i tematických omezení své práce (podmíněných mj. 

neformálními požadavky na standardní délku bakalářky) a odkazuje na ně. Využívá přitom 

celé řady primárních i sekundárních textů a správně z nich cituje.

Jistým nedostatkem (nicméně v rámci kvalifikační práce na bakalářském stupni po mém 

soudu prominutelným) je až přílišná autorova zdrženlivost v situacích, kdy se má důkladněji 

zabývat kritikou Jungova teoretického přístupu (již sám předkládá) a kdy by se mohl alespoň 

pokusit o zprostředkování mezi uvedenými námitkami a Jungovou  pozicí.

Mírným nedostatkem je i občasná ukvapenost v argumentaci. Dovolím si (bez dalšího 

komentování) uvést příklad:

„Co je to nevědomí? Daryl Sharp je vidí takto: ‚Nevědomí je úhrnem duševních jevů

postrádajících vlastnosti vědomí.‘ Jung sám říká: ‚Z mého pohledu je nevědomí 

psychologickým hraničním konceptem, který zahrnuje všechny duševní obsahy nebo procesy, 

které nejsou vědomé, tj. nemají zřetelný vztah k já.‘ Je vidět, že nevědomí je vysvětleno 

negativně, vždy ve vymezení vůči vědomí, jako to, co již nelze jako vědomé pojmout. Samo o 

sobě zatím nemá žádnou pozitivní definici. Je to podobné, jako když řekneme, že Američan je 

ten, kdo není obyvatelem Evropy.“ (s. 8, podtrženo R. Z.)

Vzhledem k tomu však, že klady práce jednoznačně převažují nad nedostatky, navrhuji 

hodnocení výborně či velmi dobře. K diskusi mám jediný podnět – autor se ve své práci mj. 

zabývá problematikou Jungova „empirismu“ (a neopomíjí přitom uvést i kritická stanoviska) 

a vedle toho si všímá i Jungova přístupu k problematice religiozity. Můj podnět zní: Nedává 

Jungův empirismus dobrý smysl právě v horizontu náboženského myšlení (když je jeho 

vědecký status problematický)? 
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