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 Téma, cíl a metoda práce 
  

Oborem studentky Jitky Schlichtsové je učitelství; dlouhodobě se ale účastnila také religionis-
tických přednášek a seminářů a v tématu diplomové práce se jí podařilo tyto oba své zájmy 
spojit. Téma navíc považuji za velmi dobře zvolené. Hnutí Haré Kršna je i v české odborné 
literatuře dobře popsáno, ale všichni autoři se doposud vyhnuli ožehavé otázce zneužívání dětí 
v zahraničních gurukulách. Také velmi zajímavá kapitola historie českého hnutí Haré Kršna  ̶  
pokus o založení gurukuly na Kršnově dvoře u Postupic v letech 1995-1997  ̶  dosud zůstala 
na okraji odborného zájmu. Studentce se tedy podařilo odhalit a odpovídajícím způsobem 
zaplnit dvě velké odborné mezery. Cíl své diplomové práce studentka formulovala v tomto 
duchu (na str. 10) a je možné konstatovat, že ho zcela splnila. 

Metodu studentka popsala v úvodní kapitole. Text je logicky rozčleněn a prokazuje systema-
tický a pečlivý postup. Studentka pracovala s kvalitní odbornou literaturou, jak zahraniční 
(hlavně Rochford), tak i českou. Považuji za výborné, že se široce seznámila i s literaturou 
hnutí Haré Kršna, tedy s knihami a časopisy, které mají jak propagační, tak interní charakter. 
Kromě jednoho vzácného tisku z raného období hnutí, jejž se jí nepodařilo sehnat, zpracovala 
snad téměř vše důležité, co bylo k tématu její práce napsáno. Navíc se osobně setkala s řadou 
oddaných Kršny, kteří jsou zároveň rodiči, a vedla s nimi rozhovory na téma gurukuly. Tato 
část její přípravy není v textu diplomové práce příliš patrná, ale je možné předpokládat, že 
studentce pomohla k získání rozhledu, který už patrný je. Oceňuji také to, že v různých fázích 
svou práci konzultovala s dr. Martinem Fárkem, indologem na katedře religionistiky Filoso-
fické fakulty University Pardubice a oddaným Kršny, který se kdysi v projektu gurukuly 
osobně angažoval. 
 

 Věcný obsah a přínos 
 

Jak jsem naznačil v úvodním odstavci, diplomovou práci Jitky Schlichtsové považuji za od-
borně přínosnou ve větší míře, než bývá u závěrečných prací obvyklé. Vysoce cením i toho, 
co je vlastně jakýmsi vedlejším produktem jejího úsilí, totiž přílohy, jež je tvořena vzácnou 
kolekcí dokumentů, které se vztahují k zápasu o českou gurukulu v letech 1995-1997. Odbor-
nou vyspělost diplomantky potvrzují podle mého názoru jednak uvážlivá slova, která používá 
při popisu kauzy zneužívaných dětí v zahraničí, jednak střízlivě formulované hodnocení pro-
jektu české gurukuly (na str. 62-63). Studentce se na základě dobrých znalostí podařilo přiro-
zeným způsobem vyhnout se jak glorifikaci hnutí Haré Kršna jakožto pronásledované nábo-
ženské menšiny, jejíž projekt byl nespravedlivě odmítnut sekulární byrokracií, tak i odsouzení 
tohoto hnutí jakožto neústrojného náboženského importu, jehož působení má být maximálně 
omezeno v zájmu dětí, které se v něm rodí. 

Vzhledem k tomu, že text jsem se studentkou často konzultoval, nenacházím v něm nyní již 
žádné věcné chyby. Obecné úvodní charakteristiky jsou jistě zjednodušené. To ale považuji za 
nutnou daň poměrně úzkému zaměření práce, které vyžaduje rychlé ponoření do problema-
tiky. 



 
Forma práce 

 

Také s formou práce jsem velmi spokojen. Jak již bylo napsáno, studentka použila relevantní 
prameny i odbornou literaturu a dobře na ně odkazuje. Sloh je odpovídající, jazyk kultivova-
ný, pravopis v pořádku. Škoda je pouze grafické chyby (grafické označení kapitoly 4.2), která 
na okamžik znesnadní orientaci v textu. 
 
 

Celkové hodnocení 
 

Diplomovou práci studentky Jitky Schlichtsové hodnotím jako výbornou. Na základě její ob-
hajoby a názorů oponenta a dalších akademických kolegů se chci rozhodnout, zda bych práci 
neměl doporučit k mimořádnému ocenění. 
 
 

Případná otázka pro rozhovor nad diplomovou prací 
 

Až teprve při čtení diplomové práce mě napadlo, že prof. Rochford doporučoval zřízení české 
gurukuly v době, kdy mu již musely být známy těžké problémy, s nimiž se zahraniční guru-
kuly tehdy potýkaly (první signály toho, že dochází ke zneužívání, byly patrné již na začátku 
90. let). Zajímalo by mě, jaké vysvětlení pro to nachází studentka, která Rochfordovy názory 
a postoje dobře zná z literatury. 
 
 
 
 
 
  

Zdeněk Vojtíšek 


