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(Poznámka: vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě !kde o výsledku 
rozhoduje státnicová komise/ i v případě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru 
posudku" nedoporučuji k obhajobě ". V tomto případě může pedagog navrhnout známku" 4 ", 
tj. "neprospěl ". Děkujeme za pochopení.) 

Diplomová práce studenta Josefa Slavíčka s názvem "Kořeny mýtů a religiozity 
v okcidentální kultuře" se tematicky zabývá jedním z nejvýznamnějších jevů přelomu 20. a 
21. ~to\etí. Cílem práce bylo popsat kořeny mýtů a religiozity v okcidentálním kulturním 
okruhu. Důraz je kladen na historii ovlivňování naší kultury a religiozity zkušenostmi, které 
byly získány mystickou nebo extatickou cestou, resp. na přechodové rituály. Byl načrtnut i 
možný vývoj spirituality v prostředí techno- a kyberkulturního prostředí. 
Práce Josefa Slavíčka není po formální stránce zpracována na zcela odpovídající úrovni. Až 
na časté překlepy a formulační neobratnosti je ale jazykově čistá a srozumitelná. Citace 
nejsou vždy uváděny správně, v souladu s příslušnou ČSN; navzdory menšímu rozsahu 
citované literatury však dostatečně pokrývají stěžejní prameny k výše uvedenému tématu. 
Rozsah práce je odpovídající a postačující vzhledem k požadované úrovni explanace. 
Strukturálně je práce Josefa Slavíčka logicky členěna do dvou navazujících celků teoretické a 
praktické části; práci student přehledně shrnuje a důsledky vyvozuje v "Závěru". Vzhledem 
ke kvalitní práci s pramennou literaturou se autor nedopouští výraznějších faktických chyb ani 
nepřesností, úroveň interpretační a hermeneutická je odpovídající humanitní fakultě. 
Nejcennější částí práce je autorův srovnávací popis, založený na osobní zkušenosti v Indii, 
popisované poutavým a zajímavým jazykem. Na uvedeném základě pak buduje student své 
závěry, kde přehledně postihuje stěžejní myšlenky, vyplívající ze srovnání osobní zkušenosti 
a literárního výzkumu. 
Diplomová práce studenta Josefa Slavíčka se zabývá významným problémem dějin myšlení, 
shrnuje přínosné informace, pokrývá dostatečné zdroje, většinou dodržuje předepsaná 

pravidla a interpretačně i uchopením jednoznačně splňuje požadavky na diplomovou práci. 
Vzhledem k výše uvedenému práci k obhajobě doporučuji; v závislosti na výsledku obhajoby 
pak navrhuji hodnocení "výborně". 
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