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Oponentský posudek 

Posluchačka Irena Hladečková předložila na Husitské teologické fakultě UK, Katedře 

psychosociálních věd (správný název katedry je podle oficiálních stránek fakulty Katedra 

psychosociálních věd a etiky) v akademickém roce 2007/8 diplomovou práci na téma 

Komunikace mezi příslušníky novopohanských hnutí v české republice z pohledu transakční 

analýzy. Včetně úvodu a závěru a příloh je práce rozčleněna do čtyř členěných kapitol. 

V teoretické části (kapitola 2) jsme seznámeni se základní terminologií a metodami transakční 

analýz)' (2.1) a velmi stručně s charakteristikou, terminologií a fenomenologií vybraných 

skupin tzv. novopohanského hnutí (2.2). V části praktické (kapitola 3) se pak posluchačka 

pouští do amatérského výzkumu, s jehož použitými metodami, průběhem a zhodnocením 

z hlediska transakční analýzy jsme konfrontováni. 

Práce na mě činí dojem, jakoby byla slepena z několika ne jasně sourodých součástí. 

První část - představení transakční analýzy s poměrně chudým citačním zázemím - by mohla 

být samostatnou prací, kdyby byla pečlivě rozpracována. Druhá část - představení 

novopohanských hnutí - je velmi chudá, dovídáme se spíše o jen existenci několika skupin, 

velice málo o jejich historii, naukách a praxi. Možnájako článek do populárního časopisu pro 

dívky a hochy, ale jako práce diplomová (magisterská nebo bakalářská, to jsem z titulního 

listu nevyčetl)? A část třetí - "výzkum" je sice hezkým pokusem, ale odpovídá kritériím 

sociologického výzkumu? Přesto je tato část zajímavá, byť někdy připomíná svodky zpráv 

státní policie a církevních tajemníků z doby minulé. Z rozhovorů se dají nějaké konkrétní 

informace odvodit a učinit si obrázek o novopohanské scéně u nás. 

Silně kritizuji formální stránku, nejasné odkazování citací a inspirací, posluchačka 

naprosto nezvládla citační normu, stačí nahlédnout do soupisu literatury (s. 88 a dál). Opravdu 



použila všechnu uvedenou literaturu zahraniční? Pokud ano, pak se omlouvám. Nevím, kdo je 

vedoucím práce, zda je to práce bakalářská, magisterská nebo disertační či habilitační (pouze 

na vazbě je uvedeno diplomová práce), stránkování od titulní strany je také nestandardní atd. 

atd. Jsou to třeba na první pohled jen formální nedostatky, ale svědčí o přístupu. 

Práce ukazuje na zajímavý problém, do jaké míry má užití psychologických metod a 

sociologického "výzkumu" nějaký význam pro religionistické a teologické fenomény. Určitě 

má, ale bez vřazení těchto výsledků do historického, religioniostického a teologického 

kontextu něco podstatného schází. 

Už dosti bylo kritik. Práce se mi prostě nelíbí, má mnoho nedostatků. Přesto se 

neodvá.ř:ím ji nedoporučit. Je v ní kus úsilí, určitý přínos informativní a je pobídkou k vážným 

úvahám o vztazích mezi teologií (je to práce na teologické fakultě) a dalšími vědními obory. 

O tom by posluchačka mohla při obhajobě pohovořit. 
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