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Diplomovú prácu pod názvom „Vliv absence mužských iniciačných rituálů na krizi mužské 
identity v západní společnosti“ podal adept Bc. Josef Křížek na Katedre religionistiky ETF 
UK v Prahe v roku 2013. Práca bola podaná v študijnom programe „Teologie“ a v študijnom 
odbore „Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika“. Práca má 253 strán vrátane 
bibliografie a príloh. Obsahuje všetky formálne náležitosti, ako napr. titulnú stranu, čestné 
prehlásenie či anotáciu a kľúčové slová (v ČJ i AJ). 
 Diplomová práca je členená na úvod, šesť hlavných kapitol a záver. Značne 
neštandardným krokom je zaradenie časti nazvanej „Úvaha a doslov“ za záver samotnej 
práce. Adept v tejto časti ďalej rozvíja svoje myšlienky a vznáša i nové otázky, na ktoré už 
však práca neprináša odpovede. Diplomová práca ako celok preto pôsobí pomerne 
neuceleným dojmom; adept mal radšej zahrnúť túto časť práce do záveru. Takýto postup sa 
javí ako vhodný aj vo svetle skutočnosti, že „Úvaha a doslov“ prináša niektoré postrehy, ktoré 
je možné vnímať ako súčasť prínosov predloženej práce (napr. postreh o ventilácii agresivity 
ako argument v prospech iniciačných rituálov, s. 242). 
 Diplomová práca okrem toho obsahuje i tri prílohy a bibliografiu. Bibliografia je 
členená prehľadne na zoznam použitej literatúry a elektronických zdrojov. Je potrebné oceniť, 
že adept pracoval so štandardnými dielami z oblasti religionistiky, antropológie či sociológie, 
no zohľadnil i najnovšie bádanie. Menej presvedčivo pôsobí skutočnosť, že (až na 2 výnimky) 
pracoval výlučne so zdrojmi v češtine a, predovšetkým, že pomerne veľa titulov patrí skôr do 
populárnej než akademickej literatúry.  
 V úvode práce adept správne uvádza svoju motiváciu pre výber témy, jej spätosť so 
svojím študijným odborom i dôvody pre voľbu katedry, na ktorej je práca podaná 
(religionistika). Svoju tému taktiež vhodne vymedzuje. A napokon, formuluje i svoju 
hypotézu, ktorú sa v práci, podľa svojich slov, „pokusím potvrdit nebo vyvrátit“ (s. 8). Táto 
hypotéza je zvolená nasledovne: „Nepřítomnost iniciačních mužských rituálů v západní 
společnosti má podle autorů zabývajících se mužskou identitou a mužskými přechodovými 
(iniciačními) rituály vliv na krizi mužské identity“ (s. 8). Uvedená formulácia sa nejaví, podľa 
názoru tohto hodnotiteľa, ako príliš šťastná, a to predovšetkým z dvoch, vzájomne 
prepojených dôvodov. Po prvé, takto formulovaná hypotéza môže spôsobiť, že práca zostane 
na úrovni prehľadu doteraz publikovanej literatúry k danej téme. Dáva totiž, po druhé, len 
minimálny priestor (ak vôbec) pre sledovanie adeptovej vlastnej argumentačnej línie. Inými 
slovami, zvolený bádateľský problém neumožňuje adeptovi v dostatočnej miere vstúpiť do 
existujúcej akademickej diskusie na vybranú tému s vlastným príspevkom a prínosom. 
 Bohužiaľ, takáto obava sa ukázala ako opodstatnená. Predložená diplomová práca má 
značne kompilačný charakter a je len o málo viac než prehľadom literatúry na tému mužských 
iniciačných rituálov a krízy mužskej identity. Aj keď je potrebné oceniť, že adept reprodukuje 
stanoviská rôznych autorov verne, v práci prakticky absentuje kritický prístup k preberanej 
látke. Adept zvolil nie príliš presvedčivú metódu uvádzania rozličných, aj protichodných 
stanovísk bez akéhokoľvek komentáru či svojho vlastného stanoviska (napr. názory J. Bílého, 
E. Fromma a E. Monicka k diskusii o vzťahu mužského a ženského princípu – s. 33-34). 
 Okrem nevhodného zvolenia bádateľského problému sa ako ďalší závažný nedostatok 
práce javí skutočnosť, že adept sa nesústredí len na svoju hypotézu, ale v priebehu práce 
prichádza so stále ďalšími otázkami. Tieto nielen že majú len malý alebo žiadny priamy súvis 
s formulovanou hypotézou, no okrem toho sa často jedná o rétorické otázky, na ktoré text 
typu diplomovej práce má prakticky nulovú šancu podať odpovede (príklady pozri na s. 9). 
Oveľa vhodnejší postup by bol spočíval vo výbere jednej hlavnej bádateľskej otázky či 



problému a sady troch, max. štyroch „podotázok“, ktoré by hlavnú bádateľskú otázku 
rozvíjali. To by bolo bývalo zabezpečilo logickú štruktúru a jasné smerovanie celej práce. 
Súčasnej podobe diplomovej práce takáto štruktúra a smerovanie do značnej miery chýba. 
 Medzi menšie nedostatky práce je možné zaradiť občasné používanie hovorového 
spôsobu vyjadrovania a niekedy až slangových výrazov (napr. adeptovo presvedčenie, že 
zameranie práce nie je „mimo mísu“ – s. 8; ženy, ktoré si „přičichli k samostatnosti...“ – s. 26; 
alebo zmienka o mužoch, ktorí sú „načichlí ženstvím“ – s. 239) či niektoré vecné chyby (napr. 
podkapitola 4.4 je označená ako „Záver kapitoly o mužské identitě“, aj keď v skutočnosti 
predstavuje zhrnutie kapitol č. 2, 3 a 4). 
 Adept si zvolil zaujímavú a relevantnú tému a spracovával ju očividne s veľkým 
osobným zaujatím. Preto mu je možné odporúčať, aby sa tejto problematike venoval aj 
naďalej, avšak s jasnejším smerovaním svojho výskumu, zúžením jeho šírky a uplatnením 
kritickejšieho prístupu. Pri danej téme by bolo nepochybne možné s úžitkom uplatniť 
i metódu prípadových štúdií. To sa javí ako mimoriadne vhodné predovšetkým v súvislosti 
s Prílohou č. 3 – zoznamom mužských hnutí a skupín. Adept by mohol vykonať výskum 
dvoch či troch takýchto skupín a použiť ich ako prípadové štúdie pre podporu svojej 
argumentácie. 

Vo svetle vyššie uvedeného hodnotenia recenzent navrhuje diplomovú prácu Bc. 
Josefa Křížka prijať a klasifikovať stupňom „D (uspokojivě)“. 
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