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Téma. cíl a stavba práce 

Studentka Irena Hladečková si všimla, že ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi se u nás 
výjimečně nedaří novopohanskému hnutí, tedy jedné z velmi přitažlivých torem nové religio
zity. Jako účastnice výcviku v transakční analýze se rozhodla popsat příčiny neúspěchu české
ho novopohanství pomocí této metody a tento svůj popis uplatnit ve své diplomové práci. Pro 
diplomovou práci tedy zvolila velmi zajímavé, neobvyklé téma. Přiznávám, že jako vedoucí 
práce, který má jen povrchní znalosti o transakční analýze, jsem si do poslední chvíle nebyl 
jistý, zda se tento popis může podařit a zda může být přínosný. Po přečtení diplomové práce 
na tyto otázky odpovídám kladně a mám za to, že cíl studentka splnila., 

Diplomová práce Ireny Hladečkové má na první pohled přehlednou strukturu: v první, teore
tické části studentka představuje nejprve transakční analýzu, potom novopohanské hnutí; dru
há část je praktická a přibližuje autorčin výzkum mezi novopohany a jeho výsledky z hlediska 
transakční analýzy. Při čtení se ovšem ukazuje, že ve schopnosti strukturovat svou práci a lo
gicky postupovat od neznámého ke známému studentka selhává. Práce se mimořádně špatně 
čte - studentka jako by předpokládala, že čtenář má její znalosti a její názory a že je mu 
všechno zřejmé stejně jako jí samotné. Mám za to, že novopohanské prostředí poměrně dobře 
znám, přesto jsem se někdy při čtení ztrácel. Také autorčino zacházení s různými názvy a po
jmy je ke čtenáři značně necitlivé. Jen namátkou: na str. 37 se poprvé setkáme se skupinou 
Heathen Hearts, na str. 39 je uveden pojem Heathenism a současně je slovo Heathens použito 
jako adjektivum ve výraze "Heathens skupiny", na další straně stejné slovo označuje prak
tikující germánské novopohany ... Žádný z těchto pojmů není vysvětlen. Pro čtenáře, který 
není seznámen s pojmy (a se slangem) novopohanské komunity jsou některé pasáže až za 
hranicí srozumitelnosti. - Příkladů takových nedomyšleností je naneštěstí daleko více. 

Problematický je z podobného důvodu i studentčin popis základních pojmů a prvků transakční 
analýzy. Postupem času navíc klesá její ochota vysvětlovat tyto pro ni asi dostatečně známé 
věci ne zcela informovanému čtenáři. Tak na str. 27-30 už uvádí pouhá hesla a nechává na 
čtenáři, aby si je sám vložil do smysluplných větných konstrukcí. Taková hesla pochopitelně 
mohou být užitečná posluchači přednášky, ale do diplomové práce, jež má být psána odbor
ným výkladovým stylem, se samozřejmě naprosto nehodí. - Velmi problematický je také teo
retický výklad novopohanského hnutí. Chybí mu logická stavba, výklad postrádá jednotící 
myšlenkovou linii, zabíhá do naprosto nerelevantních oblastí (např. do diskuse o postavení 
náboženských instituci ve společnosti), míchá různé výkladové přístupy, kromě odborných 
popisů obsahuje i různé reakce členů novopohanské komunity na ně atd. Celkový dojem je 
tedy značně neuspořádaný - nejsem si jist, zda čtenář s minimální znalostí novopohanského 



hnutí by po přečtení této části odcházel alespoň něčím obohacen. Obávám se, že by byl spíše 
zmaten. Systematičnost a logičnost výkladu tedy velmi chybí. 

Věcný obsah a přínos 

Předchozí výhrady se týkají spíše výkladové metody, kterou autorka zvolila. Věcně nemám 
k práci žádné významnější výhrady - v práci nenecházím věcné chyby. A uplatnění (více 
méně úspěšné) metody transakční analýzy na malou náboženskou skupinu shledávám jako 
přínosné. Rozhovory i dotazníky odhalují rysy novopohanské komunity, na něž budou moci 
budoucí psychologické či religionistické práce (alespoň částečně - vzorek respondentů je 
opravdu malý) navázat. To ostatně by studentčin cíl (str. 85). 

Forma práce 

Formální stránka práce přináší další dlouhou řadu problémů. Velmi problematická je práce se 
zdroji. ~ylo by možné pochopit použití interních výcvikových materiálů, které poskytla dr. 
Blanka Čepická, pokud by toto použití bylo na začátku práce pečlivě vysvětleno. Odkazy jako 
"dle Bla'nky" nebo pro mě nepochopitelný "copyright" v pozn. 9 na str. 16 nejsou v diplo
mové práci přijatelné. Zavádějící je ale i poznámka 10: psala následující texty dr. Čepická, 
nebo to je parafráze jejího textu? Kam až sahá působnost této poznámky? - Snad ještě větším 
problémem jsou autoři, kteří jsou uvedeni v textu, ale nikoli v seznamu literatury - Festinger 
(str. 31), Narvete (41), Zelinka (str. 49). K nedostatkům odkazů patří i to, že jedna kniha je 
označována dvěma způsoby - j~dnak jako Partridge, jednak jako Encyklopedie. Seznam litera
tury je ovšem problém sám o sobě: autorku zradil tabulátor, takže seznam je velmi nepřehled
ný. Autoři navíc nejsou řazeni podle abecedy, chaotické je používání kurzívy. 

Nepochopitelné jsou pro mě i přílohy. V textu se jejich přítomnost nevysvětluje (alespoň jsem 
na takové vysvětlení nenarazil). Chybí u nich zdroj. Eurikův dokument je navíc z odborného 
hlediska naprosto nedostatečný - není mi jasné, co umístěním takového dokumentu autorka 
sledovala, a jenom doufám, že jím nechtěla doplnit nedostatky ve vlastním popisu novopo
hanství. Tímto dokumentem, staženým z Internetu, by si totiž jistě nepomohla ... - Studentce se 
rovněž nepovedlo rozvržení do kapitol a podkapitol. Příliš podrobné členění práci spíše zne
přehledňuje, než prosvětluje. Závěr a Resume maji navíc chybné číslování. V těchto nedostat
cích se už ztrácejí takové maličkosti, že Crowley je vlastně Crowleyová (str. 43 a Snad i jin
de) ... Na druhou stranu je nutno autorce přiznat poměrně hezký jazyk a dobrou pravopisnou 
a grafickou úroveň. 

Celkové hodnocení 

Možnosti studentky Ireny Hladečkové jsou rozhodně větší, než vyplývá z její diplomové prá
ce. Ta obsahuje výborné momenty a nápady, ale celkovým zpracováním zůstává jakoby na 
poloviční cestě. Můj celkový dojem z práce vyjadřují slova "nedotaženost" a "nepromyšle
nost", studentku pak "obviňuji" z nedostatečné soustředěnosti na práci nebo z nedostatku 
času. Lituji, ale nemohu hodnotit lépe než stupněm "dobře". Studentčiny schopnosti i vědomí 
toho, kolik diplomové práci věnovala času, mi dávají naději, že při obhajobě komisi přesvědčí 
o tom, že si zaslouží hodnocení o stupeň lepší. 
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