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Otázky, podněty k obhajobě:  
Shledává autorka v něčem specifický vzorek respondentů, s nímž pracovala? 
Domnívá se autorka, že se data zjištěná v současné době v ČR budou v blízké budoucnosti 
nějak významně proměňovat? 
 
 
Specifické připomínky: 
Oceňuji, že autorka, na rozdíl od většiny výzkumů na dané téma nevyloučila z výzkumu 
skupinu „ateistů“ a že pracovala na pozadí relativně velmi ateisticky orientované většinové 
společnosti, aniž by předem očekávala specifické výsledky. 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: 

 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 x    

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    

 



Předložená práce cílí na velmi aktuální téma, přičemž pracuje s komunitou, kde nepřevažuje 
klasická náboženská orientace. Do jisté míry tak napravuje „dluh“ oněch výzkumů, které 
neprávem tuto skupinu opomíjejí. Práce tak dovoluje hlouběji proniknout do sledované 
problematiky. 
Ráda bych také ocenila pracnost a pečlivost uplatněného výzkumného postupu. 
Práci plně doporučuji k obhajobě na Katedře psychologie FF UK. 
 
 
Návrh klasifikace: mezi výborně a velmi dobře, v závislosti na průběhu ústní obhajoby  
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