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Průběh obhajoby: 

 

Diplomant prezentoval strukturu své práce. Pohovořil o teoretické stránce práce, výchozí literatuře a 

metodách práce. Charakterizoval sledované sociální skupiny a vzorek materiálu. Sumarizoval zjištěné 

výsledky práce.  

 

Vedoucí práce 

Oceňuji interdisciplinární přístup autora a snahu postihnout tematiku sekt bez předsudků a objektivně, 

k čemuž jistě přispělo množství použité sekundární literatury. Veškeré religionistické informace jsou 

přínosné i pro lingvistickou část práce. Komparace jednotlivých skupin by mohla být hlubší, závěr 

obsáhlejší. 

Místy se autor odklání od odborného stylu. Doporučuji přehledněji členit text do odstavců. 

Drobné pravopisné nedostatky a překlepy jsou naznačeny v textu. 

 

Připomínky vedoucího práce 

 



4.1 Jaký je osobní názor autora na různé definice sekty? 

4.2 Které z persvazivních jazykových prostředků vnímá autor jako nejvýraznější? 

4.3 Jsou pro autora některá zjištění překvapivá?  

 

Reakce autora 

Sektu vymezil podle Slovníku spisovné češtiny, přes ni se dostal k charakteristice religionistické – 

upozornil, že religionisté se snaží výraz sekta neužívat, protože implikuje vztah k něčemu, z čeho je 

odštěpena. Prezentoval i sociologickou definici.  

O jazykových prostředcích pohovořil již v průběhu prezentace.  

Překvapilo ho, kolik informací je skryto v jazyce. Ukazovalo se mu, že spousta vlivů ke konvertování je 

právě uloženo v jazyce a že právě třeba v new age je to základ. Naopak u svědků Jehovových je více 

skryta ve strohém běžném jazyce.  

 

Oponent práce 

 Diplomant si zvolil zajímavé a náročné téma. V úvodu kombinuje pohled lingvistický s pohledem 

sociologickým, představuje různé pohledy na náboženská hnutí. Zde by bylo vhodné vymezit, zda je 

sledovaný typ komunikátu možno považovat za text náboženský či církevní. Bylo by vhodné upřesnit 

popis metodologie. Sekundární literaturu považuji za dostačující a vhodně volenou, i když by samozřejmě 

bylo možno doplnit další tituly věnované manipulaci či problematice sekt. 

 Praktická část je zaměřena na popis jazykových prostředků a manipulativních strategií vybraných 

komunikátů. Část věnovanou manipulaci považuji za velice zdařilou, nicméně při uvádění příkladů by 

bylo vhodnější uvádět celé názvy zdrojů kvůli snazší orientaci v textu. V závěru jednotlivých kapitol by 

bylo vhodné doplnit komparativní shrnutí – k hlubší interpretaci se autor dostává víceméně až v závěru. 

 Práce je přehledně členěna, vyskytují se zde pouze drobné chyby v interpunkci. Autor dodržuje 

zásady odborného stylu. Při citování zdrojů i sekundární literatury není vždy zřejmé, která část je citována 

a kdy se jedná o parafrázi autora. Rovněž je někdy těžké se orientovat v ukázkách – ze kterého zdroje 

pocházejí – doporučuji více členit text, oddělit pasáže věnované hnutí New Age a svědkům Jehovovým. 

 Autor vychází z dostatečného teoretického zázemí, analýza jazykového materiálu je provedena 

solidně. Při interpretaci by bylo vhodné uplatnit více komparativní přístup už v rámci jednotlivých 

kapitol.  

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

 

4.1 Popište metodologii, které jste užil (analyticko-syntetická metoda). 

4.2 V závěru porovnáváte styl daných komunikátů se stylem publicistickým, o němž se ovšem 

v práci zmiňujete jen okrajově. Jaké rozdíly a shody jste nalezl a o co opíráte tato zjištění? 



4.3 Lze považovat sledovaný komunikát za náboženský či církevní?  

4.4 Pro hnutí New Age analyzujete dílo jednoho autora. Lze najít podobné jazykové prostředky 

i u jiných autorů spjatých s tímto hnutím? Nejedná se spíše o projev autorského stylu? 

4.5 Navrhněte možnost využití této práce ve školní praxi. 

 

Reakce autora 

 

Metodologii autor popsal již v průběhu prezentace práce.  

Porovnal styly a vysvětlil rozdíly mezi náboženským a církevním textem (na základě odborné literatury).  

Už samo vědomí, že je člověk přesvědčován, je signifikantní. Je proto dobré znát kategorie 

přesvědčovacích prostředků, a učitelé by měli vědět, jak připravovat hodinu, jak být sugestivní apod. 

Domnívá se, že by šlo s textem J. M. Maška pracovat a využít jej pro analýzu ve školním prostředí, 

zatímco texty svědků Jehovových jsou více náboženské a mohl by se dostat na náboženské otázky – 

zejména ne ve třídách, kde by byli příslušníci svědků Jehovových.  

 

Diskuse 

Probíhala po celou dobu obhajoby.  

 

Reakce autorky 

 

Výsledek obhajoby: VÝBORNĚ 
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