
Oponentský posudek rigorózní práce 

Anežka MISAUEROV Á :Život v náboženské sektě a jeho vliv na osobnost dítěte 

Anežka Misauerová předložila jako rigorózní práci svou práci diplomovou,obhájenou v roce 2005. 
Zvolené téma jen nesporně aktuální a značně náročné. Lze konstatovat, že ke zpracování přistoupila 
s velmi odpovědným studijním úsilím, které se výsledně promítá v rozsahu i obsahu práce. 

Z formálního hlediska práce splňuje požadované náležitosti. Má 178 stran textu, logicky a 
přehledně strukturovaného s 6 funkčními přílohami, v nichž jsou ukázky původní literatury pouze 
ke 4 náboženským společnostem z 8 vybraných .Domnívám se , že pro úplnost ale i komparaci 
výchovných vlivů mohla autorka předložit všechny. Přílohou je také úplná verze získaných odpovědí 
při expertním šetření k tématu práce. Literatura zahrnuje rozsáhlý soubor 
monografií,článků,přednášek,studií a internetových odkazů v českém,anglickém a francouzském 
jazyce.,chybí však řada titulů, publikovaných po roce 2000 ( např. Lužný , Štampach,Vojtíšek,Zbíral) 
Literatura je zčásti zpracovaná podle současné bibliografické normy, chybí ISBN u všech 
příslušných pramenů. Práce je pečlivě graficky upravena. Kladně oceňuji stylistickou kultivovanost 
a odbornost vyjadřování. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První z nich je nazvána" Náboženská sekta" a její vymezení. 
Vzhledem k tomu, že autorka správně vyjadřuje nejednotnost a rozpornost ve vymezení tohoto 
pojmu, bylo by podle mého soudu vhodné, aby prezentovala více konkrétních charakteristik různých 
autorů i české provenience a zároveň vyjádřila svůj názor , ke kterému pojetí se přiklání a 
zdůvodnila jej. Poněkud vágně působí v dalším textu poměrně volné používání termínů : sekta, 
náboženské hnutí, církev,nové náboženství ( a to vše o jednom společenství) . Zároveň by měla -
akceptujeme-li volbu jednoho možného kriteria ( 2.kapitola s.20 ) - zdůvodnit právě prezentovaný 
výběr náboženských společenství a proč je navíc všechny nezařadila do zpracované tabulky (s.36 -
37) , kterou též mohla více okomentovat . Zdařile a výstižně je zpracován další okruh 
(3.kapitola).Zde pouze postrádám odkazy na stránky jednotlivých publikací, z nichž jsou uváděny 
hojné, informativně i argumentačně vhodné citace. Zajímavě a odborně fundovaně jsou zpracovány 
kapitoly 4.a 5 , které autorka věnuje kritické analýze a hodnocení různých pojetí rodinné výchovy ve 
vybraných náboženských společenstvích a tomu , jak ovlivňují rozvoj dítěte v jednotlivých 
vývojových etapách podle Eriksona . Autorka argumentuje věcně , v širších interdisciplinárních 
kontextech s pregnantním vnitřním přesvědčením. 

Zvláštní pozornost si zaslouží nepříliš rozsáhlé expertní šetření, které hledá odpověď na otázku 
ohrožení dítěte v určitém spirituálním klimatu,které je obklopuje. Autorka oslovila šest odborníků 
různého , leč k tematu se vztahujícího zaměření . Výsledky vhodně analyticky komentuje a 
promyšleně shrnuje. Závěr práci skutečně stručně uzavírá,ale zároveň ( což je sympatické) otevírá 
otázky další,svým způsobem směřující k hlubšímu projasnění celé problematiky. 
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Vedle podnětů uvedených výše by se autorka měla při obhajobě své rigorózní práce vyjádřit 

k následujícím otázkám : 

1. Srovná-li vlastní názory a postoje k j vybraným náboženským společenstvím s názory expertů, 
mohla by říci,jaké shody či rozdíly reflektovala? S kterými odpověďmi nesouhlasí? 

2. Proč odborníci odpovídali na různý počet otázek (viz příloha č.6) ? 

3. Na s. 114 uvádí pod poznámkou 39 německy psané Sebrané spisy CG.Junga, nejsou však v sez
namu literatury ( jedná se určitě o přehlédnutí) 

V Praze dne 29.6.2006 


