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Bakalářská práce Hany Němečkové má – podle mého názoru – vhodné téma, promyšlenou 
metodu a srozumitelnou strukturu. Studentka jasně formulovala cíl své práce a bezpochyby ho 
splnila. Práce obsahuje řadu bystrých postřehů a její závěr je přesvědčivý, a to včetně pre-
dikce vývoje novopohanství ve finské a české společnosti. Studentka pracovala s dobrou 
odbornou literaturou a vhodně na ni odkazovala. Své téma v 1. kapitole zasadila do kontextu; 
přitom se nevyhnula (a asi ani vyhnout nemohla) určitým zjednodušením. Z dalších částí 
bakalářské práce je ovšem již patrné, že se tématu věnovala dlouhodobě a s plným nasazením: 
oceňuji množství primární literatury, kterou pročetla, její pozorování, rozhovory, elektronic-
kou korespondenci apod. A samozřejmě také znalost finštiny, což jí umožnilo proniknout do 
internetové prezentace finského novopohanství daleko hlouběji, než kdyby její možnosti 
končily u anglicky psaných textů. 
 Vše výše uvedené hodnotím velmi pozitivně. V kontrastu k tomu ovšem stojí zmatečné 
zpracování, plné chyb a nedomyšleností. Je těžko určit, zda se jedná o skutečné faktické 
chyby (jasné je to např. v přisouzení maskulinní povahy bohyni Mokoši na str. 41-42), nebo 
spíše o zmatečná vyjádření. Mám na mysli např. nešťastný popis současné české religiozity na 
str. 36 (včetně použití pojmu „deprivatizace“ nebo záměny České republiky za Českosloven-
sko), zmatek v tom, které finské novopohanské společenství bylo registrováno jako první 
(Karhun Kansa podle str. 31, nebo Lehto podle strany 32?) a které je největší (není úplně 
jasné, zda Pakkanverko ry nebo Lehto), nebo třeba záměna České pohanské společnosti za 
Českou pohanskou skupinu (na str. 48 a pak ještě jednou na str. 49-50). Další zmatky jsou 
generovány autorčiným svérázným používáním češtiny, především nepromyšlenými 
vyjádřeními, např. „německé národní osvícení“ (str. 20), „kolektivizace básní členů ve sbírce“ 
(str. 40), Kalevala jako „sbírka mystického folku“ (str. 48) a na mnoha dalších místech. 
K tomu bych řadil i vynechaná slova, nepozornou záměnu Germánů za Kelty (str. 23) a jiné. 
Vyskytují se také další formální chyby – např. chybné číslování odkazů hned na str. 11, 
nepromyšlené používání kurzívy (některá literární díla jsou takto vyznačena, ovšem jiná 
nikoli) nebo chybějící tituly v bibliografickém přehledu (Hutton a snad i další). Velmi špatná 
je i autorčina psaná angličtina. Další formální chyby jsou pravopisné (používání, či spíše 
nepoužívání interpunkčních čárek občas velmi znesnadňuje čtení) a překlepy, oboje ve 
značném množství. 
 Závěrem: obsah bakalářské práce studentky Hany Němečkové skutečně oceňuji, forma je 
ovšem – podle mého soudu – téměř ostudná. Nemyslím, že by formální stránka práce měla 
být rozhodující pro hodnocení, ale v tomto případě se obávám, že absence důkladné české a 
anglické korektury způsobila, že lepší hodnocení než stupněm „dobře“ jednoduše není možné. 
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