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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

M. Palma sleduje problém individuace u C.G. Junga, a to se zaměřením na to, „jak se v procesu individuace“ 

podle  Junga „člověk ve svém životě střetává s nevědomím“. Práce zdařile (i když spíše jen obecně) splňuje tento 

specifický cíl, přičemž postupně samostatným způsobem a pěkně představuje i základní pojmy jungovské 

psychologie, ale i celkový cíl bakalářské práce jakožto práce kvalifikační. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, 

vhodnost příloh apod.): 

Práce je podle mne velice dobře a solidně zpracovaná, autor dobře a fundovaně využívá zvolenou literaturu 

(v přiměřeném rozsahu), ale zejména na jejím základě dost samostatně promýšlí a vede nesnadný vlastní výklad, 

vlastní představení motivů jungovské psychologie. Nad tématem viditelně přemýšlí a rozumí mu, stejně jako 

Jungovým pojmům. Velmi dobře formuluje myšlenky. Výhrady bych měl spíše jen vzácně, viz níže v bodě 5. 

Oceňuji finální myšlenku výkladu o roli nevědomí v individuaci, resp. o úkolu úsilí o rovnovážné střetávání i 

setkávání vědomí s nevědomím, které v dobrém případě postupně rozšiřuje naši svobodu a možnost 

sebeuskutečnění.   

V myšlenkách a formulacích autora se projevuje také pro mne potěšitelná filozofická (gnozeologická) 

erudovanost a obezřetnost, která podle mne svědčí v autorův prospěch. Autor se nepouští do filozofických 

výzkumů a obratně je odsouvá, zřejmě proto, že by to v dané fázi práce/autora znamenalo v nedokončené podobě 

opustit pokus představit celek tématu, o který Palmovi primárně běží – což tedy dokázal „ohlídat“. Tedy 

obezřetnost tu pokládám převážně za klad, i když, přece jen, na str. 31 možná ohledně „skutečnosti“ mohl být 

autor i trochu odvážnější. Schopnost omezit se je ale (kladným) rysem badatele, učíval mě můj školitel. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

Práce je po formální stránce mimořádně pěkná, skoro zcela v pořádku (až na několik málo 

překlepů/opominutí, jeden nehezký/gramatický na str. 14), což je dnes výjimečnou záležitostí. Zvláště chci 

ocenit vysokou úroveň stylistiky a myšlení a práce s odstupem k materiálu a s využitím mnoha vhodných 

termínů i z pomezí filozofie, ač se autor jinak zjevně vyhýbá tomu, být filozofem. (Leckde v textu šlo mj. 

vzpomenout na některého filozofa, který byl některé uvažované myšlence blízko; autor si to ušetřil.) Text mi ale 

místy připomněl i vážné a tvořivé vedení úvahy a la descartovské meditace – byla tu taková inspirace?  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita 

myšlenek apod.): 

Autor převážně Jungovo pojetí „rekonstruuje“, k tomu jako hodnotu „navíc“ přidává uvedenou akcentaci role 

nevědomí. Oceňuji tuto práci dosti vysoko. Jednak se mi líbí především tím, jak je napsána, jak autor pracuje 

s materiálem a formuluje. Jednak, jak vlastním uvažováním vyspěle „rekonstruoval“ z prostudovaného materiálu 

„obraz“ tématu a dobře „obkroužil“ (a ví o tom) téma prostřednictvím významných pojmů jungovské 

psychologie. Stran napsání textu pro mne práce přes místní výhrady patří k nejpěknějším bakalářským pracím, 

které jsem četl. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

 Výhrady: Např. tam, kde Palma ne asi docela pozorně nevědomí klade do pozice „bratra“ vědomí (str. 

33) či „rovnocenného společníka vědomí“ (str. 12, a to nejen výslovně, ale i v myšlence o dvou druzích myšlení, 

také na str. 15 ohledně „příspěvku“ nevědomí „k vědomému“), zatímco jím uvedené Jungovy citace svědčí spíše 

o jakési základní, ba zakládající roli nevědomí oproti vědomí.  

A ať už je to původně myšlenka Palmova či někoho jiného, těžko lze vážně obhájit, i nehledě na kontext, že 

se „Jung obrací perspektivu, v níž se dívá na člověka primárně skrze to, co je v něm neznámého a nejasného“ 

(str. 13) (i kdyby místo „v níž“ mělo být „když“). 

Za diskusi by stálo jistě ještě další, a to autorovo, posouzení stavů i vztahu „Jungova empirismu“ a jeho 

„postulátů“ či úvah; je dobré, že je do práce alespoň jako upozornění zahrnuta výhrada finského badatele. 

Osobně mě netrápí problém v „logice“ J. postupu, ale zajímaly by mne víc předpoklady jeho „metafyziky“, i 

když chápu, že se hodně opírá o „archetypální“ východiska. V tom smyslu bych uvítal některé „konkrétní … 

zkušenosti““, které „vedly Junga k postulování principu celistvosti“ (str. 22). 

Otázka „celosti“, o níž Jung i Palma píší, je samozřejmě sama dobrým tématem. Mám poznámku k termínu 

„dokonanost“, který nabízí Palma: osobně by mě zajímalo spíše její přírodovědecko-kulturní vyjádření, než 

filozoficko-básnivé, které je např. v poslední větě části 4.3. na str. 24.  



Problém pak už mám u formulace na str. 34 v poslední větě části 5.2, ale to ne pro tři chyby v ní. Dobrá; je 

trochu inspirovaná, ale vzbuzuje mou otázku, co (proč) je to za svobodu?, o níž autor mluví. Nerozumím jí. 

 

  

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Výborně. 
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