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Výsledky práce: 

 

Práce představuje výsledky rozsáhlého kvalitativního výzkumu týkajícího se aspektů 

zvnitřnělé religiozity u katoliček – matek malých dětí s výslovným upozorněním, že je 

zaměřena především na „spiritualitu každodennosti“ v jejích psychických aspektech, na 

stěžejní body vývoje jejich zbožnosti a na analýzu aspektů významu, které tyto osoby 

přikládají své vlastní zbožnosti. Z logiky věci tedy autorka použila hermeneutických 

výzkumných metod se zaměřením na narativní analýzu životních příběhů zkoumaných osob. 

Výsledky, ke kterým autorka dospívá, jsou do značné míry ovlivněny jejím pojetím pojmu 

„katolická zbožnost“, který specifikuje v úvodní části práce, tedy jejími vstupními znalostmi. 

V postupu práce i ve formulaci výsledků se tak neobjevují důležité pojmy a kategorie jako je 

např. „náboženská zkušenost“, projevy křesťanské, resp. „katolické spirituality“ a 

„náboženská konverze“, resp. objevují, ale v povrchní podobě. Což považuji za nedostatek 

vzhledem k úctyhodnému množství dat, které autorka během výzkumu shromáždila. I s touto 

výhradou se však závěry práce jeví jako podnětné pro další empirický výzkum. 

 

Struktura práce: 

 

Autorka se na začátku práce nevěnuje systematicky teoretickému kontextu, do něhož lze 

popsaný výzkum začlenit. Zhruba na 20 stranách charakterizuje pouze v kapitole Teoretické 

předpoklady výzkumu jednotlivé pojmy, které jsou obsaženy v cíli práce – porozumět 

zbožnosti zkoumaných osob jako osobní zkušenosti spolu s porozuměním významů, které 

jsou jí připisovány: porozumět, zkušenost, katolická, zbožnost. Ačkoliv téma je vysloveně 

mezioborové, autorka věnuje jen velmi malou pozornost např. teologickému hledisku při 

pokusu o definování zmíněných pojmů, v nichž se navíc opírá nedostatečně o odborné zdroje 

(např. Katechismus katolické církve je souhrn katolické nauky a jako takový může přispět jen 

velmi omezeně k diferencovanému pochopení pojmu zbožnost, čtyři citované knihy T. Halíka 

mají /při vší úctě k tomuto autorovi/ populárně vědecký charakter a lze na nich těžko stavět 

argumenty pro přísně odborné argumenty). S tím souvisí i dle mého názoru nedostatečné 

teoretické vymezení pojmu religiozita vůči pojmu spiritualita, resp. křesťanská a katolická 

spiritualita vzhledem k nenáboženskému pojetí tohoto pojmu, podobně pojem zkušenost mohl 

být viděn z hlediska pragmatické filosofie, ale také z hlediska náboženské psychologie a 

náboženské pedagogiky.  

Otázku mám i ke zdrojům, z nichž autorka čerpala svoje tvrzení, že katolická praxe stojí na 

třech pilířích: přijímání svátosti smíření, účasti na liturgii a na modlitbě. Dle mého názoru 

podcenila význam vyznání víry ve společenství, které má mnohem širší charakter než pouhou 

účast na liturgii. Katolická praxe je zde charakterizována jako individuální vztah Bůh – 

člověk, člověk – Bůh, nikoliv také jako vztah člověk – člověk a člověk - svět. Vedle vědomí 

cesty na „cestě ke spáse“ jde v katolické praxi ruku v ruce i úkol „budovat Boží království ve 

světě“.  Zajímavé tím pádem je, že skutečně zkoumané ženy vypovídaly v kap. 3 o svém 

všednodenním životě jako o strastiplné cestě, na které jejich mateřské povinnosti staví 

překážky pěstování jejich individuálního vztahu k Bohu. V jejich interpretacích buď autorka 



motiv budování Božího království ve společenství s ostatními lidmi „neslyšela“, nebo tam 

skutečně nebyl. Z mého úhlu pohledu to odpovídá spíše předkoncilní tradici. Při obhajobě 

také prosím autorku, aby se vyjádřila i ke skutečnosti, že zkoumané ženy nepovažovaly za 

zdroj rozvoje svého vztahu k Bohu každodenní projevy života svých dětí, které jsou běžně 

vnímány jako zdroj přirozené životní radosti rodičů,  ale zdůrazňovaly zátěž danou mateřskou 

péčí. 

Druhou kritickou připomínku mám k autorčině interpretaci zkušeností, kterými zkoumané 

ženy procházejí v každodenním životě i v hraničních životních situacích. Sice poukazuje na 

jejich interpretaci v souladu s křesťanským učením a tím jejich zasazení do obsáhlého celku 

smyslu vlastního života, ale uniká jí sociální rámec, ve kterém se tak děje. A ten je biblický. 

Bible uvádí řadu lidských životních příběhů, v nichž jsou životní zkušenosti interpretovány 

jako Boží zásah do lidských dějin. Na dějinách člověka se tak „zjevují“ dějiny spásy, 

záchrany člověka Bohem.  „Zvnitřnění“ biblické zbožnosti spočívá právě v tom, že se 

křesťané s touto interpretací svých životních zkušeností identifikují. Větší prostor by si tedy 

dle mého názoru zasloužily aspekty interpretace životních zkušeností jako zkušeností 

náboženských, tedy existenciálních zkušeností v jejich náboženské hloubce. V tu chvíli mohla 

sledovat autorka řadu momentů: zkušenost zkřížení, vědomí jedinečnosti vlastní zkušenosti, 

vědomí sounáležitosti, vztah mezi detailem ve zkušenosti a přesažným celkem, v němž se 

odehrává, moment „negativnosti“ ve zkušenosti, atd....    

Spíše věcnou otázku mám k autorce vzhledem ke skutečnosti role ženy v Bibli. Ta spočívá 

jednak v roli matky a vychovatelky dětí, jednak v roli manželky. Ve výpovědích zkoumaných 

žen jejich manželé hrají často negativní roli, nebo se ve všedním dnu spíše ztrácejí. V tomto 

smyslu jako by role manželky buď s vývojem zbožnosti katolických žen nesouvisela, nebo se 

objevuje až v momentu manželské krize. Rozuměla jsem interpretaci výpovědí žen dobře, 

nepřesně, nebo špatně? 

V závěru práce autorka obšírně shrnuje výsledky výzkumu, což považuji vzhledem k jeho 

kvalitativnímu charakteru za správné, ovšem za velmi strohou považuji kapitolu věnovanou 

diskusi. Zejména kategorie „metanoiová identita“ by si zasloužila hlubší srovnání s výzkumy 

procesu konverze nejen v náboženské psychologii, ale i v katolické teologii a zejména 

vzhledem k současným sociologickým výzkumům tzv. „tekuté identity“. 

Jazyková a grafická úroveň: 

Po grafické stránce úpravy textu se autorka dopustila několika chyb, např. na s. 92 – 93 je 

přerušen text, na s. 111 – 112 chyba v dělení slov..  

Nepřesností se dopouští autorka také na věcné rovině. Např. na s. 188, 190 atd. není jasné, zda 

jde o ženu pod pseudonymem Zdenka, nebo Lenka - nebo zda jde o dvě ženy. Na s. 191 

přepisuje označení jádrového vyprávění Věrky z „Byl v tom i nějakej slib od Pána“ (viz 

obsah) na „Tak jsme si dali nějakej slib“. Což velmi posouvá možnou podstatu příběhu. 

Negativní připomínku mám také k občasným hrubým gramatickým chybám: s. 60 - ...matky 

sami... a na s. 82 a 144 chyby v 7. p. slova cíl (ovlivněnost cíly, s nejzazšími cíly). ¨ 

V textu se také vyskytují občas tiskové chyby.  

Ani jeden z těchto nedostatků však nenarušuje čtivost textu. 

Závěry: 

Náročný a obsáhlý kvalitativní výzkum přinesl popis aspektů zbožnosti katolických matek 

malých dětí, které se mohou stát  východiskem pro další empirické výzkumy jak 

v psychologii osobnosti, tak v náboženské psychologii a náboženské pedagogice nebo 

v praktické teologii. A to i přes to, že autorka nepřesvědčila o svém hlubším vhledu zejména 

do spirituální teologie, což interdisciplinarita tématu vyžadovala. Práci doporučuji k obhajobě. 
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