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Autorka diplomové práce Sonda do náboženského života v České republice (Na příkladě 

města Kladna) se z kulturologického hlediska zabývá vysoce aktuálním a dosud nedostatečně 

zpracovaným tématem masové sekularizace české společnosti. Autorka si klade otázky po 

příčinách tohoto jevu, zkoumá vnitřní fungování, sebeprezentaci a přijetí náboženských 

institucí na veřejnosti. Autorka omezila své zkoumání na středočeské město Kladno, kde lze 

nalézt široké zastoupení náboženských komunit.  

V úvodu vymezuje autorka předmět zkoumání a užitou terminologii. Ve druhé kapitole pak 

představuje teoretický rámec práce, stav dané problematiky v rámci ČR a následně hypotézy 

a cíle práce. Kapitolu uzavírá exkurz do historie města Kladna, příhodně doplněný vlastní 

fotodokumentací. Třetí kapitola objasňuje metodologii kombinovaného výzkumu, kdy 

kvalitativní část představuje případovou studii, která je podepřena výsledky kvantitativního 

dotazníkového šetření zpracovaného pomocí statistických programů SAS a SPSS. Dále 

autorka mapuje působení jednotlivých náboženských sborů v diskutované lokalitě, stručně 

popisuje věrouku jednotlivých církví a náboženských společností a jejich historický vývoj 

v Českých zemích.  Následně jsou představeny výstupy kvalitativního šetření prostřednictvím 

částečného přepisu rozhovorů s představiteli náboženských hnutí spolu s vlastním 

zúčastněným pozorováním a interpretacemi výsledků. Navazuje prezentace a interpretace 

výsledků kvantitativního dotazníkového šetření, zrealizovaného na 60 respondentech. 

V závěru autorka shrnuje potvrzení či vyvrácení hypotéz a zamýšlí se nad možnými příčinami 

stavu věcí a budoucím vývojem v dané oblasti.  

Vzhledem k nadstandardnímu výzkumnému zázemí práce, byla autorka schopna přesvědčivě 

doložit charakteristický, zdánlivě rozporuplný, trend panující v současné české společnosti. 

Tedy, výsledky kvantitativního šetření potvrdily mnohokrát diskutovanou sekularizaci 

českého prostředí, zatímco výstup kvalitativního zkoumání ukazuje silnou potřebu 

duchovního přesahu vlastní fyzické existence.   
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Ohledně způsobu provedení práce je třeba uvést následující kritické připomínky: 

1) (str. 5) „Abstrakt“ je stručným shrnutím celého textu a rozhodně sem tedy nepatří 

zamyšlení nad časovými a praktickými omezeními výzkumu či jiná subjektivní hodnocení. 

Toto by mohlo zaznít v závěru či samostatné kapitole věnované diskusi, která v práci však 

není zařazena. 

2) (str. 13) V úvodu postrádám přehlednou sumarizaci obsahu jednotlivých kapitol, které 

čtenáři umožní snadnou orientaci v předloženém textu. 

3) (str. 39-40) Doslovný výčet částí Hebrejské bible není vzhledem k předmětu zkoumání 

relevantní a chybí zde zřetelná tematická návaznost. Pokud autorka trvá na jeho uvedení, lze 

jej umístit pod čarou nebo do příloh, nikoli do hlavního textu. 

4) Dále doporučuji pečlivé ověřování daných tvrzení: (str. 45) Stát Izrael byl vyhlášen 14. 5. 

1948, nikoli 1. 5. 1948, jak uvádí autorka. Tatáž strana obsahuje také nepřesnou a 

zjednodušující definici jednotlivých směrů současného judaismu. 

5) Práce by zasloužila důkladnější revizi po jazykové stránce, i když celková stylistická úroveň 

textu je velmi dobrá.  

 

Autorka prokázala výbornou orientaci ve zkoumané problematice a systematičnost při 

provedení výzkumu i prezentaci dat. Zpracované téma je bezesporu přínosem nejen pro 

humanitní obory, ale vzbudí zájem i u představitelů diskutovaných církví a náboženských 

společností. Doporučuji výsledky a závěry práce v upravené formě k publikování. Práce je 

celkově velmi zdařilá a bezpochyby splňuje nároky kladené na diplomovou práci, proto ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou výborně. 

 

K diskuzi během obhajoby navrhuji následující okruhy: 

1) Subjektivní predikce autorky ohledně potenciálního vývoje sledované oblasti. 

2) Možnosti dalšího zkoumání dané problematiky. Má autorka v budoucnu aspirace rozvíjet 

toto téma?  A jakým směrem?   

3) Kritická reflexe provedení výzkumu. Co se oproti původnímu očekávání nezdařilo, co bylo 

možné provést lépe? 

V Praze, dne 3. 2. 2012  

          Marcela Zoufalá 


