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Zápis o průběhu obhajoby 

Předseda komise doc. Rymeš zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku 

Mgr. et Mgr. Vladislavu Bartákovou a oponenty předložené disertační práce doc. Muchovou a 

doc. Tavela. 

Školitel dr. Slaměník rovněž představil doktorandku a doplnil doc. Rymeše především s 

ohledem na výukovou činnost kandidátky a zdůraznil její kompetenci popularizovat a čelit 

výzvám i méně diskutovaných témat v současné psychologii. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména, proč považuje 

prezentované téma za důležité a v dnešní době aktuální, představila cíle prezentované práce a 

její metodologii ( cílovou skupinu šetření, použité nástroje analýzy atd.). Následně uvedla 

výsledky studie. V rámci analýz kandidátka identifikovala a popsala proměny forem 

zbožnosti v průběhu života až do období dospělosti, definovala přínosy modlitební praxe 

cílové skupiny a prezentovala náčrt konceptu metanoiové identity. V diskusi zmínila 

kandidátka limity prezentovaných zjištění. 

Oponenti následně přednesli závěry svých posudků. 



Doc. Muchová vydmula kandidátce gramatickou rovinu práce a zároveň připustila, že snížené 

gramatické znalosti Jsou stigmatem dnešní doby. Oponentka zmíníla přínos 

interdisciplinárního tématu práce, která odvážně balancuje na hraníci teologie a psychologie a 

s patrným ukotvením autorky v psychologii. Doc. Muchová vznesla některé dotazy k práci -

především se podivila nad negativním vyladěním maminek malých dětí v katolickém 

prostředí a požádala kandidátku, aby se pokusila vysvětlit tento fenomén. 

Doc. Tavel ocenil pojmosloví práce a schopnost autorky definovat a používat jednotlivé 

pojmy. Oponent vytkl kandidátce četné nedodržení akademického jazyka práce (přesahy do 

beletristického žánru), který vede k interpretačním nejistotám čtenáře. Poukázal rovněž na 

nejasnou (resp. méně běžnou) a místy matoucí strukturu práce, která je však v rámci 

kvalitativního výzkumu přijatelná. Doc. Tavel zdůrazní! význam tématu v soudobé 

psychologii. 

Kandidát Mgr. et Mgr. Vladislava Bartáková s námitkami oponentů souhlasí. Ohledně 

negativního vyladění maminek malých dětí v katolickém prostředí ( dotaz doc. Muchové) 

uvedla, že je to do značné míry dáno strukturou a mnohdy kvaziterapeutickým vyzněním 

rozhovoru. Na výtku doc. Tavela ohledně beletristických přesahů a nejasné struktury práce 

kandidátka reagovala tak, že je tato výtka vzácnou inspirací pro její další práci, ve které chce 

důsledně odlišovat interpretační, deskriptivní a narativní rámec práce a to i s grafickou 

podporou. V souvislosti s nejasnými interpretacemi kandidátka upozorňuje, že práce je sice 

subjektivně interpretována, ale přesto ukotvena v datech. 

Diskuse 

V diskusi vystoupil prof. Janoušek a ocenil obtížnost zvoleného tématu. Poukázal na další 

jevy (konverze, reframing ad.), které v práci kandidátka naznačuje a na nutnost se jimi 

v dalších šetřeních zabývat z hlediska psychologického. Zmínil otázku přenositelnosti 

výsledků do jiných náboženských proudů a požádal kandidátku o vysvětlení některých pojmů 

z předložené práce. Kandidátka pojmy vysvětlila. Doc. Štikar ocenil bohaté odkazy na 

literaturu, které autorka uvádí a zmínil některé tituly, které by bylo rovněž lze využít. Doc. 

Rymeš požádal kandidátku o stručnou reflexi současné psychologie náboženství a o odhad 

aplikačního potenciálu předložené práce. Autorka upozorníla na stále zvyšující se význam 

náboženské psychologie v souvislosti s děním ve světě a uvedla možnosti aplikace zjištění 

práce v praxi. Doc. Tavel na závěr diskuse poukázal na možnosti další validizace předložené 

disertace. 



Předseda komise poděkoval všem účastníkům diskuse za jejich podnětné vstupy. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsala: 
PhDr. Iva Poláčková Šolcová 


