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Posudek oponenta

Autorka se pustila do zkoumání problematiky, která je poměrně často předmětem výzkumů, ale ještě 

častěji  zdrojem nejrůznějších debat, argumentací i hádek. Součástí tohoto zkoumání často bývají 

pokusy o hledání indikací pro co nejpřesnější uchopení toho, co je vlastně „měřeno“. Zvláště, když jde 

o porovnávání údajů vzniklých prostřednictvím kvantitativních postupů poznávání.

Před tímto problémem stála také autorka a zvolila z řady možností indikace, spojené se samotnou 

vírou v Boha  a s vírou v posmrtný život. Pro jejich specifikaci a zasazení do širších souvislostí, 

především úrovně dosaženého vzdělání respondentů,  pracovala se dvěma reprezentativními 

empirickými sociologickými výzkumy  - DIN 2006 a ISSP 2008. Zpracování výsledků je v podstatě 

standardní. Lze říci, že to bylo pro autorku vhodné cvičení v tom, jak zacházet s výsledky empirických 

kvantitativních výsledků.

Další problém, před kterým autorka stála – a zase: jde o problém, který čeká na každý badatelský 

záměr při výzkumu religiozity – bylo co vlastně lze za religiozitu považovat. I tady se nabízí nekonečné 

množství pramenů. Autorka pracovala s prameny především české provenience. I to je možný 

přístup, i když i tady je řada otázek. Nicméně se pokusila o pojetí, které bylo v rámci práce využitelné.

Otázky jsou u témat tohoto druhu vždycky rozsáhlé. Některé logicky míří za hranice práce, jiné do 

postupu zpracování a přístupu k tématice.

Nejprve k pojetí religiozity. Z. Sklenářová především vzala v úvahu vlastně dost těžko 

operacionalizovatelná pojetí. Škoda, že nesáhla k pojetím, která staví vedle sebe diferencovaná 

vymezení a přímo zakládají odlišné podoby operacionalizace. Byť by bylo na co navázat. Mám na 

mysli především čtvero pojetí religia u T. Halíka (2004) a některé pokusy o jeho operacionalizaci a 

ověření platnosti pomocí empirických zjištění, která realizoval např.  R. Tichý (2009). Pojetí religiozity 

využitá např. v často uváděných pramenech Hamplové jsou odvozována právě od použitých indikací 

ve srovnávaných empirických kvantitativních sociologických výzkumech, bez pokusů o hlubší 

vymezení. To je ale při zkoumání vztahu k úrovni vzdělání poměrně málo.

Pokud jde o zvolené indikace, nabízí se otázka, proč – když už autorka vybrala dvě uvedené –

netestovala vztah mez nimi. To by možná výrazně přispělo k využitelnosti jednoho či druhého 

indikátoru.

Námitky lze vznést i vůči dalším skutečnostem. Opravdu není jasné, proč autorka vybrala zrovna dva 

uvedené výzkumy, když se nabízela řada dalších možností. Jen téma religiozity bylo v rámci výzkum 

ISSP zkoumáno v kompatibilní (v zásadě) podobě v letech 1991, 1998 a 2008. Zaměření na tyto 

výzkumy by např. přineslo možná relevantní údaje o dynamice. Nepochybně bohatší, než umožňuje 



srovnání  v období dovu let. Ale možností bylo mnohem víc – EVS, Aufbruch, ESS, to vše jsou výzkumy 

opakovaně realizované v ČR (a samozřejmě i v dalších zemích). Jejich srovnávání by bylo zdrojem 

nepochybně bohatších poznatků. A to, i kdyby se soustředilo např. jen na metodiku výzkumu a 

strukturu a porovnání indikací. 

Problém je ale i se zpracováním dat z vybraných výzkumů. Už jsem zmínil nevyužití možností, které by 

jistě vyplynuly s analýzy těsnosti mezi vírou v Boha vírou v posmrtný život. Důležitější by možná ale 

bylo i využití jiných postupů vícerozměrné analýzy  - faktorové analýzy např. či klastrů. Regrese je 

zajímavá, ale nemůže vstoupit „dovnitř“ a při srovnání časů v tak krátkém období je málo 

vypovídající.

Další otázky se nabízejí při práci s vymezením struktury vzdělání. I s obrazem o strukture dosaženého 

vzdělání v ČR. Podklady jsou spíše starší a méně vystihují současnou situaci. Např. v pohybu 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel tohoto státu.

Jak už bylo řečeno: šlo o dobré cvičení s daty z velkých kvantiativních výzkumů. Poznatky, které 

z analýzy vzešly jsou do značné míry problematické.

Práce je ve svém přístupu dobře strukturovaná, poučená v „sociologickém řemeslu“ a i proto ji 

doporučuji k obhajobě. Její hodnocení navrhuji „dobře“.
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