
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2 

Strana 1 (celkem 2) 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Imigrace zahraničních duchovních do Česka    

Autor práce: Anna Uttendorfská  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíle a výzkumné otázky jsou formulovány výstižně, i když formulace, zda zahraniční duchovní vůbec 

do Česka přicházejí je poněkud triviální. Zajímavá je pak jejich struktura, což už je spíše na 

pokročilejší práci, pokud by chtěla autorka postihnout většinu náboženské scény v Česku. Zmiňované 

hypotézy jsou spíše výzkumnými otázkami. Předpoklady vykazují často nedostatečnou oporu 

v literatuře. 

 

Práce s literaturou 

Autorka pracovala se širokým spektrem literatury a to jak odborné, tak přehledové či populární. 

Doporučil bych jí omezit používání Wikipedie a naopak více zahrnout například různé odborné 

encyklopedie, které má autorka v seznamu literatury. Ač v textu autorka několikrát zmiňuje Havlíček 

(2017): Atlas náboženství Česka, tak v seznamu literatury se nevyskytuje. Doporučuji také nejprve 

analyzovat literaturu obecně k danému tématu a pak teprve na příkladu Česka. 

 

Metodika práce 

Metodika práce je poměrně výstižně a na úroveň bakalářské práce dostatečně uvedena. 

 

Analytická část práce 

Autorka sice v úvodu definuje použité výrazy s náboženskou tématikou, ale již neuvádí významy pro 

výrazy spojené s migrací. Například co znamená pro autorku imigrace. Autorka vhodně zařadila 

migraci duchovních do instituciálních i postsekulárních rámců, ale toto již později (například 

v závěru) nezmiňuje. Teoretická a analytická část pak nejsou dostatečně „srostlé“, což ubírá práci na 

kvalitě. Celkově však autorka sjednotila a analyzovala někdy poměrně hůře dostupná data a již 

z tohoto pohledu vykazuje práce průkopnický charakter.  

 

Závěry práce 

Závěry práce jsou dostatečné, i když se autorka mohla pokusit o syntetizující poznámky, které by 

mohly vhodně odpovědět na výzkumné otázky. V závěrech se čtenář také dozví částečnou analýzu 

geografické diferenciace území původu zahraničních duchovních. Autorka také v závěrech uvádí 

některé souvislosti, které v analytické části vůbec neřešila (například korelace mezi počtem 

zahraničních duchovních a počtem sebedeklarovaných věřících), ale toto by vyžadovalo mnohem 
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hlubší teoretický i analytický výzkum.   

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Autorka vytvořila vlastní mapy i grafy, což jistě zvýšilo úroveň práce. Některé věty působí kostrbatě a 

nejasně. Často používala také populární vyhledávače literatury, ale mohla se také více zaměřit 

vyhledávače spojené s výzkumnou literaturou. Také časté používání Wikipedie není pro vědeckou 

práci vhodné.   

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Autorka vypracovala poměrně pionýrskou bakalářkou práci, ke které často chyběly dostatečné 

zdroje, čímž měla práci určitě ztíženou. Splnila však většinu podmínek pro úspěšnou obhajobu 

bakalářské práce.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Mohla by se autorka zamyslet nad některými důvody příchodu zahraničních duchovních a tyto 

důvody pak také kategorizovat. 
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