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Krize jako obraz hodnot člověka~ aneb struktura sémantického prostoru 

v oblasti krizových situaci u buddhistů~ křesťanů a ateistů 

Vztah mezi vírou a zvládáním zátěžových situací je zcela zásadní. Jeden 

z možných pohledů na víru je ten, že jde o vysvětlení strasti a nalezení cesty 

k jejímu překonání či zmírnění. Přestože je toto téma tak zásadní, není výzkum 

v této oblasti uspokojivý. Mimo jiné je to dáno různou silou víry a jejími 

rozmanitými podobami. Do hry navíc vstupují další psychologické socio

demografické faktory. Tato diplom«t>vá práce je vítaným příspěvkem k výše 

uvedené vazbě, jenž se zabývá rozdílnými postoji, které jsou s jednotlivými 

vyznáními spojené. 

Pokud jde o samotný název, tak se skládá z názvu obecnějšího a následně názvu 

specifičtějšího. Vzhledem k tomu, že jde o vědecký text, bych doporučoval spíše 

pracovat s jedním, a to specifičtějším názvem. Poděkování končí citátem IIsabbé 

sattá bhavantu sukhitattá" (nechť jsou všechny bytosti šťastné), který by měl 

být jakožto citát ve vědeckém textu náležitě přeložen a upřesněn z hlediska 

původu. 

V teoretické části se věnuje autor vymezení pojmu krize a pojmů souvisejících. 

Pozornost je rovněž věnována spouštěčům krize a jejímu samotnému průběhu, 

typu a jejím projevům. Poté autor přechází ke vztahu spirituality a zvládání 

krize. Podkladem této části jsou kanonické náboženské texty. Zmiňuje 

charakteristiky související se zvládáním krize a svépomocná i odborná řešení 

krizových stavů. Teoretická část je uzavřena kapitolou o postojích. Jak je patrné 



z tohoto přehledu, je teoretická část poměrně heterogenní, což tématu 

odpovídá. 

Jediná poznámka k pojmům - autor vcelku volně přechází mezi pojmy spirituální 

prožitek, duchovní směr, duchovní orientace, náboženské směry, zde bych 

možná očekával, jakkoli je to těžké, trochu více upřesnění. 

Výzkumná část je náležitě strukturována a provedena. Vzhledem k tomu, že 

jsou testovány hypotézy o rozdílech mezi třemi skupinami - buddhisty, 

křesťany a ateisty, tak se neztotožňuji s autorem, že jde o spíše mapující 

výzkum. Také operacionalizaci vnímá:m spíše jako definici metodou měření než 

definici podstaty daného pojmu. Takže se domnívám, že operacionalizace byla 

v tomto případě dána spíše sebezařazením k daným skupinám vyznání. 

Budeme-Ii statisticky důslední, tak se nepodařilo vyvrátit alternativní hypotézu 

a tedy prokázat neexistenci rozdílu, ale pouze se nepodařilo vyvrátit nulovou 

hypotézu, což je rozdíl. Nevyvrácení nulové hypotézy totiž může být způsobeno 

také malými rozsahy souborů, což je v tomto případě dost pravděpodobné. Test 

rozdílů by měl být proveden Kruskal-Wallisovým testem, případně analýzou 

rozptylu, nikoli sérií Mann-Whitneyho testů pro jednotlivá párová srovnání 

(které jsou vuvedeny v příloze), protože takový postup zvyšuje velikost chyby 

prvního druhu. K ostatním statistickým postupům nemám výhrad. 

Výše uvedené připomínky a doporučení vnímám jako méně zásadní. Práci po 

formální i obsahové stránce hodnotím jako kvalitní a doporučuji ji proto 

k obhajobě. 
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