
 

POSUDEK 
 

oponenta na bakalářskou práci 
 
Jméno a příjmení studenta:  Hana Němečková 

Téma bakalářské práce:   Srovnání finského a českého novopohanství 

Oponent práce:   Dr. Gebelt 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 Předložený text sestává z pěti hlavních kapitol, úvodu a závěru, obsahuje bibliografii, 

internetové prezentace tematizovaných společností, české a anglické shrnutí. Za cíl své 

práce si studentka stanovila „podat ucelený obraz finské a české novopohanské scény“ a 

„predikovat odlišnou budoucí charakteristiku novopohanství ve Finsku a v České 

republice.“ (s. 8) 

 

 První kapitola (s. 11-24) představuje novopohanství jako „nové náboženské hnutí“. 

Studentka zde vymezuje základní pojmy práce: především „nová náboženská hnutí“ a 

„novopohanství“, rozlišuje mezi „eklektickým“ a „rekonstrukcionickým“ pohanstvím (s. 15) 

a na s. 16-24 se věnuje vývoji jednotlivých proudů novopohanství, za které považuje keltské 

náboženství, wiccu, nordicko-germánské a slovanské náboženství. Ve druhé kapitole se 

Němečková zabývá „finským novopohanstvím“ (s. 25-34). Nejprve charakterizuje finskou 

společnost včetně konfesijní příslušnosti a pak líčí historii novopohanství ve Finsku. Od 

s. 29 pak popisuje (novo?)pohanské skupiny ve Finsku. Zajímavá pro mne byla zmínka, že 

hnutí Karhun Kansa bylo uznáno finským Ministerstvem kultury a vzdělání jako náboženské 

hnutí včetně uznávaní manželství atd. (s. 31) Stejnou strukturu přináší třetí kapitola 

popisující českou společnost, vývoj novopohanství v Čechách a hlavní novopohanské 

skupiny. (s. 36-47) Paralelní strukturu studentka dodržuje i ve čtvrté kapitole, v níž líčí a 

interpretuje (někdy až moc stručně, jako např. na s. 53-54) rozhovory se zástupci hnutí 

v obou zemích a svá pozorování (s. 48-60). Pátá kapitola přináší opět porovnání 

společností, především však porovnání vývoje (5.2.) a současnosti novopohanských hnutí 

(5.3.), konkrétních skupin (5.4.)  a nakonec rozhovorů (5.5.). Ve dvoustránkovém závěru (s. 

61-62) studentka shrnuje postup a výsledky, k nimž došla.  

 

 Předložená práce obsahuje řadu nedostatků a nejasností. Především autorka píše, že 

chce podat „ucelený obraz“. Takový cíl mi přijde příliš ambiciózní s ohledem na to, že 

výzkumy studentka prováděla v poměrně omezeném čase a popisuje pouze několik 



rozhovorů a pozorování. Stačilo by dle mého formulovat cíle méně ambiciózně, což se týká i 

„predikcí“ vývoje novopohanství. V práci, která má za cíl tematizovat „nová náboženská 

hnutí“ (dále NNH), bych očekával přesnější terminologické vymezení než to, které nabízí 

autorka na s. 11, kde o NNH hovoří pouze jako o reakci na problémy společnosti a hledání 

alternativní spirituality na pozadí absence přijetí společností. Na s. 12-13 charakterizuje 

novopohanství na základě sedmi znaků. Formulace, že tyto znaky jsou „v převážné většině 

klíčové“ (s. 12) je vágní. Bylo by třeba jasněji formulovat povahu takového vymezení (např. 

pomocí tzv. polytetických definic). Dále: V religionistickém pohledu bychom určitě měli 

rozlišovat mezi rekonstruovaným náboženstvím Keltů a moderními snahami na ně navázat. 

(str. 16). Sotva asi můžeme považovat „keltské náboženství“ za „novopohanství“, to samé 

platí i o „slovanském náboženství“.  Obecně by v textu mělo být jasné, kdy se hovoří o 

skupinách v pohledu religionistickém (a tudíž jazykem religionistiky) a kdy je tematizováno 

sebepochopení aktérů. Z pohledu religionistiky se asi sotva v případě popisovaných hnutí 

jedná o „pohanské skupiny ve Finsku.“ (s. 29) Některé výpovědi by měly být pečlivěji 

formulovány. Tak např. na s. 27 se nejedná o „oživení“, ale o snahu nějakou 

rekonstruovanou víru oživit. Asi sotva lze hovořit o „finské víře“ v jednotném čísle (tamtéž). 

Větě „Statut šamana je dán vůlí náboženské pohanské komunity...“ (s. 15) nerozumím, ani 

větě: „...je oživením endemické etnické víry předkřesťanských obyvatel Finska, jejich 

kulturní, historické a přírodní dědictví považované za posvátné.“ (s. 27) Autorka několikrát 

zmiňuje, že použije metodu „sekundární analýzy“, ale pojem, resp. postup nikde 

nevysvětluje.  

 

 V textu je i několik gramatických chyb a nepřesností: např..: „Náboženství a 

především pak tři ‚abrahámovská‘ náboženství: křesťanství, judaismus a islám, se 

mnohokrát ocitly pod palbou.“ (s. 11) Na téže straně chybí v poznámce pod čarou odkaz na 

konkrétní stránku textu a navíc každá z obou poznámek je jinak vystavěna. Nechápu, co 

rozumí autorka na s. 15 v poznámce 15 pod v závorce poznamenaným „přeložené Wolfem“.  

 

 Hodnocení: Práce je jasně a logicky strukturována, psána čtivým způsobem. Myslím, 

že se zde ukazuje, že čím vyšší cíle si práce stanoví, tím více dílčích chyb se může 

autor/autorka dopustit. Při hodnocení proto beru v úvahu, že se jedná o originální text, za 

nímž stojí hluboký zájem studentky opřený o vlastní výzkumy a velké množství literatury, a 

navzdory výše uvedeným nedostatkům navrhuji hodnocení „výborně“. 
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