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Autor se ve svém textu pokouší o integraci křesťanských perspektiv a problematiky prokrastinace, 
tak jak je pojednaná v současné literatuře, zejména v prakticky orientovaných textech, které jsou v 
dnes v našem okruhu velmi aktuální. Tento záměr je velmi přínosný, a jde o ojedinělý projekt, který 
má potenciálně významný praktický přínos pro zdejší křesťanské čtenáře. Za předpokladu 
dostatečného využití možností tohoto tématu má takováto práce potenciál pro praktické aplikace a 
přesahy v oblasti, která je v české církvi poměrně málo tematizovaná.  

Cílem práce bylo “představení problematiky prokrastinace, možnosti jejího řešení a integrace 
těchto řešení do křesťanského paradigmatu,” s empirickou částí zaměřenou na kvalitativní 
zmapování problematiky u vedoucích pracovníků z vybraných evangelikálních společenství. Tento 
cíl byl rámcově splněn, s adekvátní formulací záměru. Autor vychází zejména z publikace Petra 
Ludwiga, významného českého autora v oblasti prokrastinace. V návaznosti na tuto publikaci autor 
vhodně tematizuje související psychologické koncepty, zejména z oblasti psychologie motivace. 
Takovýto počin vyžaduje schopnost důsledné teoretické i praktické reflexe, kterou můžeme při 
čtení vnímat kdesi v pozadí textu, explicitní formulace autora však tento záměr naplňují jen zčásti.  

Použitá literatura je adekvátní vzhledem k tématu i k cíli práce.  

Text je poměrně přehledně členěn, práce má z hlediska vnější struktury jasný směr a logiku. Do 
velké míry se v tomto opírá o členění Ludwigova textu. Jednotlivé oddíly představují základní 
pojmy a techniky související se zvládáním prokrastinace, s navazujícími integračními úvahami. 
Integrativní aspekt textu má velmi nerovnoměrnou kvalitu. Místy autor formuluje podnětné úvahy, 
jindy pouze cituje biblický text, na němž ilustruje danou problematiku a formuluje předpokládaný 
křesťanský postoj, nabízené texty jsou někdy voleny velmi podnětně, jindy se jen vágně vztahují k 
pojednané problematice, a postrádají exegetickou hloubku. Teologický aspekt integrace je v 
autorových formulacích poměrně mělký, a místy se jeví, že kdyby se autorovi povedlo formulovat 
explicitně latentní úvahy, o které svoje uvažování opírá, byl by text mnohem zajímavější i 
konzistentnější. Práce s biblickými texty a teologickou problematikou se pohybuji na rovině 
příkladů, tvrzení a anekdot, spíše než na rovině teologické reflexe, což je do jisté míry dáno také 
problematickým zacházejím s jazykem.  

Stylistika a jazyková stránka textu je nejslabší stránkou této práce. Styl se často vymyká 
odbornému diskurzu a srozumitelnost sdělení kolísá mezi simplistickými až po přehnaně složité 
konstrukce, nejspíše ve snaze o odbornou formulaci, bez zevrubnější zkušenosti s četbou a 
psaním odborných textů. Formální úprava a poznámkový aparát odpovídají požadavkům. 

Empirická část nabízí kvalitativní výzkum zpracován prostředníctvím tzv. zakotvené teorie. Autor 
vychází z rozhovoru s osmi vedoucími pracovníky ze evangelikálního prostředí, adekvátně 
popisuje metodiku i průběh zkoumání. Výchozí otázky jsou zvoleny většinou vhodně, a v průběhu 
zkoumání byly doplněny, což odpovídá duchu zakotvené teorie. Otázky jsou dále kriticky 
reflektované na základě  zkušenosti s rozhovory. V daném rozsahu jde však spíše o předvýzkum, 
než o ucelené uplatnění tohoto druhu zkoumání, které by v plném rozsahu vyžadovalo daleko více 
času i zevrubnější analýzu. Prezentace výsledků by zasluhovala v kvalitativním zkoumání 
konkrétnější explicitní práci s texty rozhovorů. Přínosem je konkretizace a dobrá ilustrace 
problematiky v kontextu fungování vedoucích pracovníků v českém evangelikálním prostředí. 

Vzhledem k uvedená skutečnostem navrhuji hodnotit stupněm D (uspokojivě). 
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