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Vedoucí práce se vyjadřuje nejen k předloženému textu, ale má možnost sledovat celý 

proces jeho vzniku, utváření a dokončování. Ještě před vlastním posouzením bakalářské 

práce Bereniky Hradilové bych proto chtěl pozitivně ocenit přístup diplomantky k výběru 

tématu. V rámci sociálně patologických jevů, jimiž se hodlala zabývat, se nespokojila 

s často zpracovávanou a na podklady bohatou problematikou drogových závislostí, ale 

hledala téma méně obvyklé. Nakonec přišla s originálním tématem sekt, které chtěla 

posoudit z hlediska bezpečnostního rizika a aktérů, kteří proti tomuto riziku vystupují. 

Téma bylo velice zajímavé, zároveň však značně náročné. Odborníků, kteří se touto oblastí 

zabývají, i věrohodných poznatků o této problematice, je v České republice málo. Navíc se 

později ukázalo, situace není v České republice chápána jako bezpečnostní riziko, nebo 

přesněji, že toto riziko by v souvislosti se sektami nemělo být chápáno jako prvořadé, ale 

to nebylo možné vědět předem a koneckonců i toto je významný poznatek.  

 

 K problematice sekt se většinou přistupuje z hlediska různých psychologizujících teorií, 

které hledají odpověď na otázku, jaké individuální vlastnosti a jaká situace vede lidi 

k tomu, že kontakty se sektami vyhledávají a jak tento kontakt na lidi působí. Vzhledem 

k tomu, že bakalářská práce byla zpracovávána v rámci katedry veřejné a sociální politiky, 

zaměřila se autorka na problematiku sekt a náboženských hnutí posuzovanou z hlediska 

aktérů, kteří se toto oblastí zabývají. Chtěla analyzovat strategii, činnost, vliv, vzájemné 

vztahy organizací, které se na politice zaměřené na sekty podílejí. Na základě této analýzy 

chtěla určit problematické oblasti současného stavu a navrhnout možná zlepšení. 

 

Autorce se podařilo kontaktovat přední odborníky a získat je pro aktivní spolupráci. 

Expertů nemohlo být více, protože takto specifickou problematikou se důkladně zabývá jen 

několik jedinců. Složení oslovených expertů přitom reprezentovalo různorodé složky 



společenského systému – církevní i ministerské. Všichni oslovení jsou navíc 

vysokoškolskými pedagogy.  

 

Aplikace postupů veřejné politiky se ukázala jako vhodná, práce přinesla poznatky, které 

obohacují dosavadní poznání, vycházející z jiných vědních oborů. 

Zejména výsledné zpracování analýzy jednotlivých aktérů s přiloženým souhrnným 

hodnocením každého z nich je přehledné, přináší zajímavé poznatky a představuje výrazný 

autorský přínos. 

 

Berenika Hradilová práci pravidelně konzultovala, připomínky akceptovala, přicházela 

s vlastními nápady, takže jí nemám co vytknout. Jediným nedostatkem je její poněkud 

složitější sdělování poznatků. 
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