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1. Obsah a struktura práce 
 Předložená bakalářská práce se zabývá velmi neobvyklým, dalo by se říci až raritním 
tématem, které však – v souladu s obsahovou specifikací – zcela jistě odpovídá profilaci 
katedry. Konvergence idejí New Age a některých konceptů rozvoje a edukace dospělých je 
zcela patrná a přestože toto hnutí zažívalo svůj vrchol v 80. a 90. letech, jsou některé jeho 
myšlenky pro teorii i praxi vzdělávání dospělých stále inspirující. Práce má rozsah 52 
textových stran a je rozdělena do šesti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Celý text je 
přehledně a logicky strukturován. Určitý problém však představuje skutečnost, že hnutí New 
Age je ve skutečnosti – jak autorka sama uznává – pestrým a prakticky neuchopitelným 
konglomerátem různých, často pouze vzdáleně souvisejících, symbolů, cílů a idejí, který 
navíc zasahuje do mnoha sfér života společnosti. Z tohoto pohledu by bylo vhodné, i 
vzhledem ke stanoveným cílům práce, celou oblast více specifikovat a konkretizovat. Lze 
skutečně do sféry působnosti hnutí řadit tak rozdílné fenomény, jakými jsou např. T. Prachett, 
E. T. či akupunktura? A kde konkrétně se nalézá hranice mezi duchovním hnutím a „pouhým“ 
ekologicky odpovědným chováním či aplikací tradičních medicínských postupů? Tyto otázky 
nejsou v textu zodpovězeny. 
 
2. Odborná úroveň 
 Zpracování textu vykazuje odpovídající odbornou úroveň. Autorce se daří zasadit 
vznik a rozvoj hnutí New Age do širších sociálních a kulturních souvislostí a zároveň kriticky 
poukazovat na vybrané problematické aspekty, jakými je např. postupující komercionalizace 
celé oblasti. V přístupu ke zpracování tématiky zvolila autorka převážně perspektivu 
sociologie náboženství, což se projevuje i ve výběru výchozích zdrojů. V této souvislosti bych 
nicméně poukázal na neaktuálnost informací uváděných v kapitole 2.2. K jejímu zpracování 
byly použity údaje pocházející ze Sčítání lidu z roku 2001, ačkoliv v současné době jsou již 
k dispozici předběžné výsledky z loňského roku, které relativizují a celkově posouvají 
autorkou komentovanou problematiku preference konkrétních církví. 
 To, co asi nejvíce legitimizuje výběr tématu, je aplikace konceptu Nex Age na oblast 
andragogické praxe. Zároveň se ovšem jedná o pasáže, jejichž zpracování vyvolává celou 
řadu otázek. Dá se např. tvrdit, že New Age je součástí alternativních forem vzdělávání 
dospělých? Ponechme stranou skutečnost, že autorka žádné konkrétní formy (nebo spíše 
metody?) neuvádí a můžeme se proto pouze dohadovat, které má konkrétně na mysli. Nejedná 
se ale v této souvislosti spíše o podobné inspirační zdroje a východiska? Velmi nešťastné je 
rozdělení edukace dospělých na vzdělávání zájmové, profesní a manažerské. Tato 
kategorizace nemá oporu v odborné literatuře a zcela stranou zájmu tak navíc zůstává segment 
občanského vzdělávání dospělých. Je třeba poukázat i na skutečnost, že vzdělávání dospělých 
se v rámci školských institucí rozhodně neodehrává pouze na úrovni terciárního vzdělávání 
(viz str. 47). Stejně tak informální učení nelze redukovat pouze na neplánované a 
neuvědomělé aktivity. Velmi přínosné a podnětné je naopak závěrečná kritická analýza celého 
konceptu. 
  
 



 
3. Práce s literaturou 
 Soupis bibliografických citací obsahuje spíše průměrný počet 27 pramenů (z čehož 
jsou 3 cizojazyčné), jejichž výběr je nicméně vzhledem k celkovému nedostatku relevantní 
literatury odpovídající. Dominantní zastoupení mají celkem očekávaně především prameny 
vycházející z perspektivy sociologie náboženství, méně početně je pak zastoupena literatura 
andragogické provenience. Autorka pak v celém textu prokazuje svou schopnost 
korektně s těmito prameny pracovat a citlivě vybírat vhodné citace. 
 
4. Grafické zpracování 
 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje 
žádná závažnější pochybení.  
 
5. Jazyková úroveň 
 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou i gramatickou úroveň a 
použitý jazyk lze označit za velmi solidní. Poukázat lze pouze na občasné formulační 
neobratnosti (např. „Přestože jde o téma pro akademickou práci možná poněkud obskurní, si 
myslím…“ na str. 7 či „… rozšíření tohoto fenoménu do každodenního provozu vzdělávání 
dospělých“ na str. 42) nebo jazyková pochybení (např. hudební skupina uváděna na str. 25 se 
jmenuje Enigma). 
 
6. Podněty k rozpravě 
 Mohla by autorka uvést konkrétní příklady forem či metod vzdělávání dospělých, 
které jsou inspirovány idejemi New Age a podrobněji zanalyzovat meze a možnosti jejich 
aplikace? 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
 Z celé práce je zřejmé, že autorka se v dané problematice solidně orientuje a text 
vykazuje odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. Je nicméně nutné konstatovat, že 
aplikace tématu New Age na sféru vzdělávání dospělých vykazuje jistou fragmentárnost a 
výběrovost. V zásadě se tak jedná o popis některých cílů a pojetí, bez očekávané 
konkretizace. K práci jako celku nicméně nemám z formálního ani odborného pohledu žádné 
výraznější připomínky. Domnívám se, že ji lze považovat za celkově zdařilou a vyhovující, a 
proto ji doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh známky: velmi dobře 
 

 
 
 
V Praze dne 11. června 2012 
 
 
 
 
 
                                                 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 
 
 

 
 


