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Obsah a struktura práce 

Pokus o představení, rozbor a problematizaci hnutí New Age jako svého druhu vzdělávací 

aktivity je téma, které svým charakterem odpovídá zaměření katedry. Andragogika, resp. 

výzkum vzdělávání dospělých se dlouhodobě nevyhýbá ani fenoménům, které jsou ze své 

podstaty hraniční – nelze je označit jako primárně vzdělávací, ale vzdělávací (rozvojové) 

činnosti patří k jejich nejdůležitějším, popř. mají přesahy do vzdělávacích aktivit a praktik 

(mají schopnost je ovlivňovat a inspirovat). Hnutí New Age sice zažilo svůj největší rozvoj 

v 90. letech 20. století, ale ani v pozdějším období neztratilo svůj vliv a v určitém smyslu se 

normalizovalo, když částečně ztratilo svou alternativní (menšinovou) povahu a stalo se spíše 

součástí hlavního proudu/proudů – ať už např. v oblasti životních stylů, marketingu nebo 

firemních kultur.  

Vzhledem k minimálnímu podchycení New Age v české odborné literatuře věnované 

vzdělávání je sama volba tématu potencionálním obohacením diskuse. Hlavní cíl předložené 

práce je formulován na s. 8 a spočívá v identifikaci vlivu New Age na soudobé podoby 

vzdělávání dospělých. Zvoleným způsobem práce je shrnutí, rozbor a srovnání literárních 

pramenů z různých disciplín; nejsilnějším zdrojem použitým v práci je sociologie 

náboženství. Autorčin postup práce je často (v dobrém slova smyslu) imaginativní.  

Přibližně polovina textu je věnována obecnějšímu představení New Age, druhá část se obrací 

k souvislostem a přesahům mezi New Age a vzděláváním dospělých. Daný způsob práce je 

logický. Text o zhruba pěti desítkách stran je rozdělen do šesti hlavních kapitol.  

 

Odborná úroveň 

Odborná úroveň bakalářské práce je velmi solidní. Autorka prokázala schopnost nacházet a 

komentovat souvislosti mezi New Age a vzděláváním dospělých. Rozpracování zmiňovaných 

souvislostí podle mého názoru sice není vždy vyčerpávající (někdy je probírané subtéma ve 

výkladu opuštěno předčasně), ale rozhodně se vyznačuje střízlivostí a schopností nahlédnout 



klíčové rysy zkoumaného problému. Ten je probírán inspirujícím způsobem, který se dokáže 

bránit trivializaci. 

Současně je třeba upozornit na některé nedostatky či sporná místa. Práci by prospělo zapojení 

více titulů z oblasti andragogiky (zejména zahraničních). Sporná je někdy použitá 

terminologie (ne zcela jasné rozlišování andragogiky a adjektiva andragogický na jedné straně 

a vzdělávání a učení se dospělých na straně druhé). Zjednodušující, byť nikoli 

neopodstatněné, je tvrzení o vzdělávání dospělých v rukou státu jako nástroji kvalifikace (s. 

42).  

 

Práce s literaturou 

Práce s literaturou je zcela korektní. Soupis bibliografických citací obsahuje 27 titulů, 3 z nich 

jsou cizojazyčné. Upozornit je třeba na to, že Fergussonová ze s. 13 by měla být odkazována 

„plnohodnotně“, tj. se všemi základními údaji. Vojtíšek uváděný na s. 30 není uveden 

v Soupisu.  

 

Grafické zpracování 

Grafické zpracování je bez zjevných nedostatků.  

 

Jazyková úroveň  

Jazyková úroveň práce nevykazuje žádné závažnější pochybení.  

 

Podněty k rozpravě 

Nakolik lze hovořit o originalitě přístupu New Age ke vzdělávání? Nejsou jeho přístupy jen 

obdobou jiných starších směrů (např. waldorské školy nebo humanistické psychologie)? 

 

Závěrečné zhodnocení práce 

Tematické zaměření práce je neobvyklé. Autorka prokázala nejenom schopnost samostatné 

práce, ale i schopnost inspirujícím způsobem nastínit ne zcela jasně viditelné souvislosti mezi 

vzděláváním dospělých a New Age. Zde je třeba upozornit na její schopnost problematizovat 

diskutované oblasti.  

 



Doporučuji k obhajobě. 
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