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1) Graficko-formální a jazyková stránka 
 
Práce z tohoto hlediska splňuje požadavky na bakalářskou práci. Je zpracována přehledně, bez 
gramatických chyb, má jasnou logickou strukturu, je poměrně stylisticky vyspělá. Rozsah literatury 
je dostatečný a literatura je odpovídajícím způsobem citována. Zahraniční literatura uplatněna není.  
 
2) Výběr podkladů a práce s nimi 
 
Autor svoje téma zasadil do širšího psychologického a religionistického kontextu, přičemž pro 
ilustraci tématiky použil dostatek relevantních zdrojů. Byť je profesí sociálním pracovníkem a podle 
svých slov se nepovažuje za psychologa, antropologa či religionistu, v problematice se orientuje 
velmi dobře a umí ji dobře za pomocí literatury prezentovat. Vyjadřuje se přesně a srozumitelně, říká 
jen to, co je nezbytně nutné a dokáže přitom vystihnout podstatu témat i případných metod. 
 
3) Úroveň zpracování práce 
 
Domnívám se, že zvolené téma je vzhledem k místu autora ve společnosti a zároveň jeho studiu 
oboru TKT IES velmi dobře zvoleno. Zdá se mi, že název práce je až příliš opatrný, a zároveň příliš 
obecný vzhledem k obsahu práce, ale to není podstatným nedostatkem. Autor jasně představuje svůj 
cíl a postupně se dobírá odpovědi na to, zda posvátno, jím definované a prostorem Chýšky 
představované, nějakým způsobem klienty DD ovlivňuje. Jeho anketa, zdá se mi, na to zřejmě plnou 
odpověď nedává, ale autor hovoří spíše za svou dlouhodobou zkušenost s touto aktivitou. Jedná se o 
práci povedenou a důležitou, která jistě přispívá k profánnímu pojetí spirituality jako důležité 
součásti lidské osobnosti a vhodným způsobem mezioborově rozšiřuje teologickou práci na IES.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit stupněm A (výtečně). 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě 

Bylo by zajímavé, kdyby se autor při obhajobě mohl více rozpovídat nad svým tématem ohledně toho, co 
by konkrétněji, je-li to možné, označil za posvátno v Chýšce a v reakcích či prožitcích jeho klientů. 
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