
Oponentský posudek na rigorózní práci 
Miroslava Novotného : Výchova ke spiritualitě (195 stran, 10 str)  
 
          Rigorózní práce Miroslava Novotného „Výchova ke spiritualitě“ se zabývá u nás méně 
frekventovaným tématem. Proto je pochopitelná snaha autora pojmout zkoumanou 
problematiku v celé šíři. Z toho důvodu i rozsah rigorózní práce odpovídá tomuto záměru. 
          Celý text je rozdělen do několika okruhů. Prvním z nich je rozbor samotné spirituality, 
kterou autor nahlíží z řady úhlů pohledu. Pochopitelné je filosofické, teologické a 
psychologické východisko. Autor se ale pouští na poněkud tenký led pohledů biologie a 
kvantové fyziky, kde jsou některá jeho tvrzení poněkud diskutabilní,i když sám do jisté míry 
zpochybňuje možnost zkoumání spirituality i z těchto aspektů. 
          Druhý základní okruh je věnován výchově ke spiritualitě a konečně práci uzavírá pokus 
o výzkumné řešení rozebíraného problému. 
          Klíčová je především první oblast, která se pokouší o vymezení samotné spirituality. 
Autor vychází z filosoficko-historického pohledu na spiritualitu, ale i názorů teologických a 
psychologických. V této části projevuje přehled o literatuře a dobrou orientaci nejen v naších, 
ale i zahraničních pramenech, věnovaných otázkám spirituality. 
           Jedním ze základních problémů je samo vymezení pojmu spirituality. Autor správně 
konstatuje, že spiritualita se nemusí projevovat jen v religiózní podobě, ale může tuto dimenzi 
přesahovat. Pak je ovšem otázka, proč na str. 42 charakterizuje autor spiritualitu jako 
schopnost vnímat ducha? S pojmem Duch ale v podobě Ducha svatého přichází právě 
náboženství. Co znamená pojem duch v laickém vnímání ?  Není autorovu pojetí bližší 
vymezení Emmonse, kterého dále také cituje, když do spirituality zahrnuje např. schopnost 
transcendence,schopnost zažít zvýšené stavy vědomí,schopnost posvěcovat každodenní 
zkušenost a využívat spirituální zdroje k řešení problémů ? Emmons ovšem uvádí jako další 
atribut schopnost být ctnostný, který už je ale na hranici chápání spirituality, protože je 
diskusní, zda ctnostnost  musí být spojena se spiritualitou. 
          V další části práce autor přece jen zpřesňuje svoje vnímání spirituality, když na str.61 
vymezuje spiritualitu jako duchovní dimenzi člověka, která se projevuje především 
sebeaktualizací (!!), transcendencí, celistvostí, propojeností, smysluplností a dalšími 
vrcholnými prožitky, které mohou mít excentrický, mystický nebo náboženský charakter. 
Sebeaktualizace ale, podle našeho názoru, není nutně spojena se spiritualitou. 
          Poněkud diskusní je i autorovo přihlášení se k pěti dimenzím spirituality podle  D.A 
Mac Donalda (např. str. 62) 
        . Tento často v práci citovaný autor kromě dimenze kognitivní (přesvědčení, postoje), 
zkušenostně-fenomenologické(spirituální, transcendentální, vrcholné zážitky), existenciální 
(well-being) uvádí i zbožnost a víru v paranormální jevy. Jsou ale zejména poslední dvě 
dimenze nutné k tomu, abychom mohli hovořit o spiritualitě, nebo jde o různé varianty jejích 
možných projevů? Bylo by jistě dobré objasnit, jak chápe toto vymezení autor posuzovaného 
textu, protože to velice souvisí s tím, jak on sám chápe spiritualitu, jíž věnuje svoji jinak jistě 
podnětnou a zajímavou práci. 
          Druhý okruh problémů rozebíraný v posuzované rigorózní práci je věnován výchově ke 
spiritualitě, především pak k tomu (str.64) jak vnímat a rozvíjet vlastní spiritualitu.Podle textu 
jde o schopnost vnímat vlastní spiritualitu,žít duchovní život a naplňovat vrcholné potřeby. 
Není však z textu zcela zřejmé o jaké vrcholné potřeby jde. 
          V tomto okruhu je významná část věnována obsahovému zaměření výchovy ke 
spiritualitě. Sem autor zařazuje nejen problémy osobnostního rozvoje (introspekce, 
sebepoznání a sebepojetí, psychohygieny, autenticity řešení problémů), ale i kreativity a 
rozhodovacích dovedností. Lze ale právě obě poslední entity spojovat převážně se 
spiritualitou v pojetí, které autor deklaruje výše? Nesouvisí např. více s kognicí ? Rovněž tak 



(zmiňované na str.76  a posléze i na str. 79 )  problémy morálního rozvoje, které do této 
oblasti autor rovněž zahrnuje,jako hodnoty,postoje,mravní vlastnosti a praktická etika nejsou 
zdaleka jen záležitostí spirituality v autorově pojetí, ale tento rámec přesahují. 
           Nezabývali bychom se tak podrobně těmito autorovými východisky, kdyby úzce 
nesouvisely s vymezením spirituality, které je klíčové pro celou práci. Naše poznámky 
naznačují, že původní vymezení je v mnoha oblastech autorem překračováno . Je to vidět i na 
dalších sporných výrocích, jakými je třeba tvrzení (str.88),že jsme schopni větší empatie,když 
jsme vnímavější k sobě a svým potřebám. Podobné tvrzení je zavádějící, protože pochopení 
sebe a svých potřeb nemusí vést automaticky např. u sebestředných osob k lepšímu pochopení 
druhých lidí. A navíc o jakou úroveň empatie jde ?    Nejde o empatii, která mi pomáhá 
pochopit druhého, abych nad ním zvítězil, nebo jím dokázal manipulovat ? 
           V další části posuzované práce autor věnuje pozornost jednotlivým formám projevení 
spirituality. Zařazuje sem např. meditaci, jógu, různé formy dýchání, relaxaci, autogenní 
trénink, ale i pobyt v krajině (jde jistě o usnadnění spirituálního usebrání, ale zase ne 
automaticky, jdeme-li např. na organizovaný výlet). Do religiózního chápání spirituality lze 
zařadit spolu s autorem jistě i modlitbu, pouť, nebo exercicie. Trochu v jiné dimenzi bychom 
ale viděli tzv. šamanskou praxi, kterou autor rovněž přiřazuje k formám spirituality. 
           Závěrečná část posuzované práce je věnována výzkumu. Výzkumný problém autor 
formuluje :    Jaké vztahy existují mezi metodami, formami výchovy ke spiritualitě a mírou 
spirituality ? Sám problém je formulován nepřesně, protože není explicitně vymezeno, o 
jakou a čí spiritualitu jde. Výzkumu chybí hypotézy. Autor tuto skutečnost vysvětluje 
složitostí problematiky a konstatuje, že právě jeho šetření by mělo vyústit v jejich formulaci. 
Bohužel, v závěrech práce jsme podobný pokus o formulaci hypotéz nenašli. 
          Samotný výzkum, založený na explorativní metodě dotazníku, byl realizován na 
vzorku, který nelze nazvat reprezentativním, proto jeho výsledky je třeba brát opatrně, což 
kriticky konstatuje sám autor. Zpracování dotazníkového šetření je  realizováno adekvátními 
statistickými metodami.  Závěry odpovídají provedené výzkumné sondě. 
          Po formální stránce práce v podstatě splňuje požadavky na tento typ atestu. Autor se ale 
nevyhnul i některým problémům v této oblasti., jako opakování některých částí (viz abstrakt a 
úvod práce, nebo na str.72-3 text o Piedmontovi) i některým nezkontrolovaným překlepům. 
         Celkově lze hodnotit předložený text přes připomínky, o nichž jsem se v posudku 
zmínil, jako zajímavý pokus zmapovat zatím málo zpracovanou problematiku, což mohlo při 
formulaci problémů zapříčinit i některé nedostatky, o nichž je výše řeč. 
         Proto přes vznesené výhrady doporučuji práci k obhajobě. 
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