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Diplomová práce je věnována problematice posttradiční religiozity jako jednoho z 
projevů současných trendů vývoje moderní společnosti a její kultury. Autorka vychází 
z předpokladu, že religiozita, považovaná za výsledek přirozené potřeby lidí hledat 
odpověď na otázku po smyslu lidského života, je "antropologickou konstantou" -
projevuje se ve všech kulturách. Proto přetrvává i ve vysoce sekularizovaném 
prostředí, ovšem jako religiozita nového typu. Vlastním tématem diplomové práce je 
specifický a poměrně nový typ religiozity, tzv. městská posttradiční religiozita, která 
vzniká jako reakce na modernizační a sekularizační tendence v situaci, kdy Uak 
autorka uvádí) křesťanství se stává z globálního hlediska minoritním náboženstvím a 
ani v rámci civilizačního okruhu, v němž vzniklo, již není samozřejmostí. 

Zvolené téma patří nepochybně k relevantním kulturologickým problémům. 
Samotnou jeho volbu lze dokonce ocenit, protože jde o problém, který je v současné 
době spíše na okraji zájmu teoretických studií i empirických výzkumů a navíc patří 
k obtížněji teoreticky uchopitelným i empiricky zkoumatelným jevům. Chvályhodné 
přitom není jen to, že si diplomantka toto téma zvolila, ale zejména způsob jeho 
zpracování. Podařilo se jí totiž vyhnout úskalí plynoucímu z jednostranného 
teologického přístupu, který se vzhledem k charakteru tématu nabízel. Ke zpracování 
tématu autorka naopak přistupovala primárně z pohledu sociologie náboženství a 
kulturologie. Díky tomu a také díky kombinaci teoretické analýzy s vlastním 
empirickým šetřením se tak autorce podařilo dospět k relevantním a zajímavým 
kulturologickým a sociologickým poznatkům. 

Práce má dvě hlavní části. První, teoretická část (kapitoly 1, 2 a 3) obsahuje 
vymezení obecného rámce dané problematiky prostřednictvím jednak popisu a 
vysvětlení klíčových sociokulturních jevů (náboženství, duchovní hodnoty, 
sekularizace) a jejich vzájemných souvislostí a jednak charakteristiky vývoje i 
současné situace v české společnosti z hlediska hodnotové orientace a vztahu 
populace k náboženství. Úroveň zpracování této části svědčí o tom, že diplomantka 
věnovala velkou pozornost studiu teoretické literatury i dostupných empirických dat a 
dokázala přitom dobře vybrat a skloubit klíčové poznatky týkající se zvoleného 
tématu. 

Těžiště diplomové práce spočívá ve druhé, empirická části (kapitola 4), v níž autorka 
prezentuje vlastní empirické šetření, které prováděla jakou součást diplomové práce. 
Nejprve popisuje záměr šetření, jeho konceptualizaci a operacionalizaci (včetně 
formulace konzistentní sady hypotéz) a také použitou metodologii a techniku sběru 
dat (dotazníkové šetření provedené na souboru 303 návštěvníků mší v kostele Nejsv. 
Salvátora). Poté přináší výsledky analýzy získaných dat. V této části diplomantka 



prokázala, že velice dobře zvládá metodologii empirického společenskovědního 
výzkumu a je schopna provádět sběr a vyhodnocení empirických dat na vysoké 
odborné úrovni. Velmi náročnou a odborně fundovanou práci diplomantky při sběru a 
zpracování dat je nutné ocenit i z hlediska stanovení analytického postupu při 
verifikaci hypotéz. Kromě zajímavých zjištění vycházejících z výsledku analýzy navíc 
uvádí ve své práci autorka i metodologické poznatky a doporučení pro případné další 
empirické zkoumání dané problematiky. 

Práce přináší více pOdnětných myšlenek, které by si zasloužily podrobnou diskusi. 
Z řady otázek, které se v této souvislosti nabízejí, považuji za nejzávažnější dvě, 
které přesahují vlastní rámce práce. Za prvé, do jaké míry jsou získané poznatky 
z empirického šetření velmi specifického souboru respondentu (z hlediska věku, 
vzdělání a charakteru farnosti) zobecnitelné (přinejmenším např. na věřící v Praze 
nebo dalších velkých městech či na všechny věřící v příslušných věkových nebo 
vzdělanostních skupinách)? A za druhé, jakou roli sehrává nebo muže v budoucnosti 
sehrát křesťanství ve světě, zejména při řešení jakkoliv chápaných mezikulturních 
konfliktu? 

Celkově považuji předloženou práci za velice dobře zpracovanou i přínosnou 
originálními poznatky a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 9. ledna 2008 

.. a.-.. ~ ... ~~ .............. . 
PhDr. Ondřej Hubáček 
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