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Alice Mikšová se ve své bakalářské práci pustila do tématiky, která je pro „ranně dospělé“ 

obvykle velmi aktuální. Tázání po smyslu, štěstí, vztahu k transcendentálnímu a nalézání sebe 

sama v těchto „polích“ je vlastní právě této fázi socializace. Volba tématu byla sice v tomto 

smyslu naprosto oprávněná a užitečná, ale na zpracování bakalářské práce možná až příliš 

kurážná. Především proto, že problematika pojmového uchopení, operacionalizace, 

empirického zkoumání a možností interpretace je jak pokud jde o štěstí, tak pokud jde o 

religiozitu velmi složitá a obtížně uchopitelná. Jednoduše řečeno: jde o jedno z témat, kde je 

téměř zákonité, že se autorka ocitne na nejisté půdě, s rizikem, že dojde tak říkajíc k úrazu.

Alice Mikšová se pokusila tato nebezpečí překonat poměrně solidně. Především se opřela o 

široký záběr literatury – na bakalářskou práci, až neobvykle bohatý. To je potřeba ocenit. Na 

druhé straně ale i tento široký a bohatý záběr literatury nevedl k teoretickým poznatkům, které 

by mohly být ve větší míře využity v empirické části práce. Důvod je prostý: tématika je příliš 

rozsáhlá a v mnoha směrech neusazená, otevřená a na druhé straně empiricky pojímaná ve 

zjednodušené podobě. Tento rozpor není vlatsní jen autorce bakalářské práce, ale i většině 

pramenů, s nimiž pracovala. Příkladem může být výsledek faktorové analýzy Hamplové a 

Řehákové, který na základě jednoho výzkumu vyčlenil tři druhy religiozity typické pro 

českou populaci bez toho, že by vzal v úvahu bohatší a obsažnější hlediska, která na jedné 

straně jsou i v české literatuře (např. pojetí religiozity T. Halíka, s nímž v empirické podobě 

pracuje např. i R. Tichý) a na druhé straně jsou v samotném výzkumu religiozity řady ISSP.

Ostatně chudoba výsledků i možností interpretace zpracovávaných dat by měla autorku 

upozornit, že je v jejím přístupu „něco v nepořádku“. Bylo by asi vhodnější, kdyby autorka 

zvolila i další postupy zpracování dat z uvedeného výzkumu, nebo využila např. srovnání 

s obdobným výzkumem realizovaným dříve (v řadě ISSP je religiozita po roce 1990 už 

vícekrát), nebo s jinými výzkumy na toto témat – je jich řada. Takto jde o zjevný nepoměr 

mezi teoretickými exkurzy a empirickou částí práce.



Na druhé straně opakuji, že je třeba ocenit snahu autorky vyznat se v tématice, pracovat 

s literaturou a pokusit se o operacionalizaci některých pramenů. To nebývá u bakalářských 

prací časté. Ocenění zaslouží i to, že zpracovala regresní analýzu. 

Nicméně je možné a nutné zeptat se autorky na několik podstatných otázek. Především proto, 

že odpovědi na ně mohou přinést pro ni samotnou hlubší porozumění zkoumané problematice.

Především: 

Autorka cituje různé alternativy k institucionalizované religiozitě. Je kromě „new age“ (jak to 

nakonec nazývá) a „východní“ ještě nějaká další alternativa? S tím je spojena další otázka: do 

jaké míry je religiozita spojena s takovými atributy lidské existence, jako jsou její duchovní či 

transcendentální rozměr? To už jsme blízko vztahu mezi religiozitou a štěstím – do jaké míry 

je štěstí samo o sobě (jako proces) svázáno s duchovní dimenzí života? A konečně poslední 

otázka: jak v souvislosti s diskutovanými koncepty štěstí interpretovat úsloví „to má někdo 

štěstí“..?

V práci je pár překlepů (např. na str. 15,16,26, 23, 29 a d.), text na str. 26 je uveden dvakrát, 

vždy u jiné intervenující proměnné. Jinak ale nejsou v práci formální nedostatky.

Práce je sice ocenitelným kurážným pokusem o uchopení složité a živé tématiky, ale moc se 

to nepovedlo. Snad to bude pro další práci autorky cenná zkušenost v tom smyslu, že je 

užitečnější užší zacílení, které umožňuje věcnější a zvládnutelné zpracování.

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji její ocenění mezi dvojkou a trojkou.
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