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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) 

rozepište podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Autor ve své práci přibližuje téma, kterým jsou projevy duchovního konzumerismu 

s současných západních společnostech.  

 

Autor vice než rok prováděl výzkum v meditačních centrech v Indii, vedl rozhovory s 

respondenty, prováděl pozorování a vedl terénní záznamy svého výzkumu. Délkou a 

rozsahem je výzkum naprosto vyjímečný. Přináší detailní a zároveň kritický pohled na 

každodení realitu soudobé žité duchovní praxe se všemi paradoxi, které je možné zachytit jen 

při dlouhodobém pozorování. 

 

V práci se podařilo díky antropologickému výzkumu blíže popsat dynamiku aplikace 

duchovních technik a hodnotových modelů ve vybrané skupině, a to způsobem, na který se 

většina výzkumů zabývající se problematikou současné duchovní globální praxe.  

 

Ráda bych zmínila, že před necelým měsícem jsem byla požádána odborníky z univerzity ve 

Stuttgartu o posudek doktorské práce, kterou studentka opírala o výzkum stejného rozsahu 

v meditačních centrech v Thajsku. Martinova práce hloubkou analýzy přesahuje běžná 

očekávání od studentů bakalářského programu. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Autor pracuje se zahraniční literaturou psanou odborníky, kteří jsou světové špičky v oblasti 

výzkumu podob a dynamiky proměn současné religiozity a její podoby ve společnosti 

(Woodhead 2016). 

Některé antropologické výzkumy, které Martin uvádí vznikaly stejnou metodologií, s jakou 

pracuje Martin, a byly prezentovány na zahraničních konferencích, kterých jsem se zúčastnila 

(např. Studie E. Browna (2008,2009) z prostředí barmských meditačních center, a který je 



nyní profesorem na Harwardu). 

 

Použitá a citovaná literatura prokazuje, že autor je schopen pracovat s odbornou literaturou, 

kombinovat zdroje, kriticky je hodnotit a vybudovat pro svůj praktický výzkum silný 

teoretický rámec.  

 

Velmi kladně hodnotím propojení literatury z oblasti sociologie spotřeby (Sociology of 

Consumption) s literaturou o podobách současného duchovního chování/hedonismu. 

 

Citované zdroje jsou dobře zvolené, vztahují se k hlavním tématům práce a poskytují 

dostatečné konceptuální zázemí pro vlastní výzkum. 

 

Student propojuje vlastní práci s jinými, dosud publikovanými zdroji, do širšího teoretického 

kontextu, kterou pro svoji práci zvolil, její výzkum tak není  obohacuje dosavadní poznání  o 

zkoumané skupině. 

 

Práce s literaturou je na úrovni studentů magisterského programu zahraničních univerzit. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

 

Velmi si cením toho, jak student dokázal kombinovat metody sběru dat. Propojil vlastní 

antropologický výzkum přímo v meditačních centrech se záznamem rozhovorů s pečlivě 

vybranými respondenty. Zvolená kombinace metod dává prostor  k vyjádření respondentům, 

ale zároveň dává badateli možnost výpovědi respondentů lépe chápat a interpretovat 

v kontextu sociální reality spotřební kultury Západu.  Způsob výběru vzorku respondentů, 

vlastní dlouhodobý pobyt v centrech, záznamy deníků a následná analýza výrazně zvedá 

kvalitu práce nad rámec běžných bakalářských prací. 

 

Získaná data autor práce následně kvalitně analyzoval a vhodně interpretoval.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Vlastní argumentaci autor vhodně posiluje zapracovanými prameny z teoretické části a 

předešlými studiemi, tyto údaje dále komentuje a rozvádí.  

 

Způsob argumentace doplňují závěry z analýzy dat a ukázky z rozhovorů, díky nimž odborný 

text získává na čtivosti. 

Celý text působí velice uceleně a dobře strukturovaně.  

 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Autor pečlivě svá tvrzení formuluje, jasně představuje a shrnuje závěry svých analýz. Jasně 

se tak odlišují od převzatých. 

 

 



 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Práce plně splňuje požadavky na používání odkazového aparátu a dalších formálních 

náležitostí kladených na bakalářské práce. 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

 

Velmi kladně hodnotím celkový postup práce a konzultací. Autor  vytvořil časový 

harmonogram dlouhodobého výzkumu, byl schopen jej dodržet a realizovat v náročných 

podmínkách v Indii, zároveň velmi zodpovědně prostudoval rozsáhlé materiály, které se 

k tématu práce vztahují, vhodně vybral teoretické prameny. Student projevil velkou míru 

profesionality při sběru dat v terénu a kontaktu s respondenty. Tato vysoká míra empatie je 

velmi patrná při četbě záznamů rozhovorů. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jaké vidíte praktické využití Vašeho výzkumu?  

 

Jaká jsou další aktuální témata v komunitách západních buddhistů, která navrhujete pro další 

výzkum? 

Jaká jsou aktuální témata pro antropologický výzkum spotřební duchovní kultury přímo 

v České republice? Která v zahraničí?  

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou, Martin pracoval samostatně, velice zodpovědně. 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji výborné hodnocení. Doporučuji aby Martin části své práce 

publikoval v zahraničních žurnálech (např. Journal of Global Buddhism, Contemporary 

Buddhism vyd. Routledge).  
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