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Peroutkova diplomová práce se zaměřuje na jedno z nejvíce diskutovaných a 

zároveň asi nejsložitějších odvětví studia religionistiky. Práce má velice jasně 

strukturovanou stavbu, která důsledně kopíruje autorovo vymezení záměru ("poskytnout 

základní orientaci v pojmech, nastínit nejvlivnější teorie, uvést je do kontextu 

metodologické diskuze, zvážit přínosy a meze"). Východiskem výkladu je základní nástin 

kognitivní religionistiky v kontextu kognitivních věd (1. kap.). Výklad kognitivních 

přístupů přitom není samoúčelný a Peroutka danou problematiku vždy vztahuje 

k otázkám religionistického studia náboženství, jako když například líčí "kontinuitu 

uvažování o kognitivních procesech v rámci západní tradice" (str. lG). Těžiště práce 

spočívá v nastínění nejdůležitějších kognitivních přístupů ke studiu náboženství (kap. 3, 

str. 29-71). Jejich výkladu předchází vysvětlení "Základních pojmů a dílčích teorií" 

(kap.2, str. 15-28). Ve 3. kapitole Peroutka tematizuje přístupy těchto badatelů: Sperber, 

Whitehouse, Lawson a McCauley a Boyer, výklad uzavírá zamyšlení (především) nad 

mezemi kognitivních přístupů (str. 70-71). 4. kapitola staví na získaných poznatcích a 

uvádí kognitivní přístupy do souvislosti s vybranými "tradičními" přístupy ke studiu 

náboženství. Nejprve jsou to přístupy Tylora, Frazera a Durklleima. Při výkladu 

fenomenologické tradice ukazuje Peroutka některé problémy a otázky, jež spoluutvářely 

(rozumějící- fenomenologickou) religionistiku, ve světle kognitivních přístupů, přičemž 

zvažuje jejich kompetence a nové možnosti výzkumů. Dílčí kapitola je věnována Lévi

Straussovi coby předchůdci kognitivistů, a výklad uzavírá americký antropolog C. Geertz, 



přesněji kritika Geertzova pojetí veřejných významů z pozic kognitivistů. Sumarizaci a 

zamyšlení nad tenzemi a možnou kooperací jednotlivých přístupů nabízí kap. 4.4. (str. 

90-91). Závěr práce je stručný a přehledně shrnuje její jednotlivé kapitoly. Ve formální 

úpravě práce jsem neshledal žádné nedostatky. 

Peroutkův text ukazuje dle mého názoru na diplomovou práci neobvykle vyzrálou 

autorovu erudici a schopnost vyložit obtížnou látku velice srozumitelným a přehledným 

způsobem. Práce nenabízí pouhou deskripci, autor totiž zdařile vysvětluje a seznamuje 

čtenáře s vlastním stanoviskem na danou problematiku. Je třeba zvážit, zda-Ii text 

publikovat (po menších úpravách) v současné podobě nebo až po dalším rozpracování 

např. ve formě doktorské disertace. Práci hodnotím jednoznačně jako "výbornou"! 
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