POSUDEK
vedoucího diplomové práce
Jméno studenta:
Název diplomové práce:
Rok:
Vedoucí práce:
Termín odevzdání posudku:

......................................... Anna Vaněčková
.............. Mimořádné náboženské prožitky
............................a otázka psychopatologie
.............................................................. 2010
......... Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D.
.................................................... 13. 5. 2011

Diplomová práce téměř shodného obsahu je předložena podruhé. Loňského roku nebyla práce
shledána jako obhajitelná kvůli nedostatkům ve studentčině způsobu odkazování na zdroje.
Mám za to, že tento nedostatek byl spolu s dalšími menšími chybami odstraněn.

Téma, cíl a metoda práce
Studentka Anna Vaněčková využila svou diplomovou práci k prozkoumání jedné z oblastí
vztahu psychiatrie a náboženství. Na problematice mimořádných náboženských prožitků ukazuje složitost tohoto vztahu nejprve v teorii a v praktické části pak dokládá, jak nejistá hraniční oblast mezi náboženstvím a psychiatrií působí na ty, kdo se v ní ocitli, tedy na ty, kdo
měli mimořádný náboženský prožitek. Téma diplomové práce je pro studentku teologie a psychosociálních věd velmi vhodné a v případě studentky Vaněčkové završuje dlouhodobý studijní zájem.
Cíl práce, který studentka formulovala jako porovnání různých chápání a hodnocení
mimořádných náboženských prožitků (str. 9), považuji za splněný a její přání, aby svou prací
poskytla podněty pro další uvažování o těchto prožitcích z hlediska patologie a normality
(tamtéž), je reálné. Na tuto diplomovou práci skutečně bude možné užitečně navazovat.
V teoretické části studentka shromáždila relevantní zdroje a na mnoha místech se odvážila formulovat vlastní názory. Praktická část operuje pouze s pěti kasuistikami, jsou ale velmi
přehledně a metodicky správně zpracovány.
Stavba diplomové práce je promyšlená a přehledná, jednotlivé kapitoly velmi dobře
vystavěné.
Věcný obsah a přínos
Diplomovou práci považuji za přínosnou a po mnoha konzultacích se studentkou již nemám
k jejímu obsahu žádné vážné připomínky.

Forma práce
Formální stránka je v pořádku. S odkazováním na zdroje a s prací s bibliografickými údaji
v seznamu použité literatury jsem spokojen. Formální úprava i jazyk jsou velmi dobré.

Celkové hodnocení
Diplomovou práci studentky Anny Vaněčkové považuji za velmi inspirativní. Oceňuji
autorčinu invenci a odvahu a práci hodnotím jako výbornou.
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