
Posudek na diplomovou práci Pavly Fassatiové 
Městská posttradiční religiozita 

Pavla Fassatiová si zvolila téma pro svou diplomovou práci na rozhraní teorie kultury, 
sociologie náboženství a religionistiky; prokázala, že se na poli všech těchto příbuzných 
disciplin pohybuje kompetentně. 
Tři prvé kapitoly věnuje teorii, čtvrtou empirickému výzkumu. Vychází z dnes obecně 
sdíleného názoru, že náboženství prochází v současném světě proměnami své soci o-kulturní 
role a tyto změny vyžadují přehodnocení starších paradigmat, zejména paradigmatu 
sekularizace. V úvodní části tvořivě rozvádí koncept "postoptimistické společnosti" a 
přihlašuje se k chápání religiozity jako "antropologické konstanty" - zdůrazňuje však, že na 
rozdíl od premoderní společnosti slábne význam institucionálního praktikování náboženství, 
náboženství přestává být samozřejmostí a stává se věcí volby. V následující kapitole kriticky 
probírá různé soudobé teorie sekularizace. V další části se věnuje náboženské situaci v ČR ve 
světle nejvýznamnějších sociologických výzkumů posledních let a dochází k názoru, že 
současný stav je především důsledkem specifického dlouhodobého dějinného vývoje. 

Hlavní a nejrozsáhlejší část práce je věnována autorčinu sociologickému výzkumu. Předmět 
výzkumu je jasně ohraničen - autorka se zaměřuje na motivy a průběh konverze městských 
intelektuálů mladší generace; vhodně je zvolen i terén výzkumu, pražská Akademická 
farnost. Po důkladné charakteristice farnosti a jejích aktivit autorka přehledně prezentuje 
výsledky svého výzkumu, jehož se účastnilo 303 respondentů. 
Výzkum je zpracován po metodologické stránce velmi solidně. V závěru autorka kriticky 
reflektuje výsledky a naznačuje možnosti dalšího rozpracování výzkumného úkolu (v rámci 
studijního pobytu ve Frankfurtu provedla menší srovnávací výzkum na analogickém vzorku 
v německé akademické farnosti). 

K práci mám pouze několik kritických připomínek: 
1. Vzhledem k tomu, že "konverze" je důležitou kategorií v autorčině výzkumu, autorka 

věnuje vymezení tohoto pojmu (a vůbec tomuto fenoménu) poměrně malou 
pozornost. Je sporné, zda vcelku bezproblémový, plynulý přechod od "dětské víry" 
k víře v dospělosti je možné považovat za konverzi. 

2. str. 22, odst. 2. - bylo by vhodnější mluvit o třech typech interpretace Jevu 
sekularizace 

3. str. 34 - "mnoho kněží bylo popraveno" - ve skutečnosti byli popraveni 3 (v 
"babickém procesu") 

4. str. 56 - bezdůvodně psány pojmy islám a pravoslaví s velkým počátečním písmenem 

Celkové hodnocení 

Diplomovou práci Pavly Fassatiové považuji za pečlivou a kvalitní; doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení stupněm výborně. ~~ 
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