
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

Student/ka: Bc. Sabina Fejsáková 

Název práce: Adventisté sedmého dne jako náboženský fenomén 

Vedoucí:  Doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. 

Oponent: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 

 

 

Stručná charakteristika práce: Diplomová práce kolegyně Sabiny Fejsákové pojednává o církvi 

Adventistů sedmého dne ve třech rovinách rozpracovaných do třech samostatných kapitol: první rovinu 

představuje seznámení s prvotními kořeny a historií zvolené církve, druhou rovinou zkoumání 

představuje rozbor dogmatiky (především v porovnání s církví pravoslavnou a římskokatolickou), ve 

třetí rovině práce se kolegyně zabývá horizontem všednodenní životní zkušenosti věřících. 

 

Formální stránka práce: Posuzovaná diplomová práce obsahuje požadované povinné prvky. Záměr 

práce je zřetelně a smysluplně formulován (popsat a přiblížit původ zvolené církve, nastínit základní 

dogmata a představit typického způsobu života členů církve – viz s. 8) a v závěru reflektován. Práce je 

přehledně a logicky strukturována, jazyk je na patřičné odborné, stylistické a gramatické úrovni. 

Bibliografické údaje k citacím a parafrázím jsou uváděny v poznámkách pod čarou ve tvaru shodném 

s normou; poznámkový aparát je též využíván ke komentářům. Práce se opírá o relevantní prameny, 

autorka hojně pracuje se zdroji v anglickém jazyce; občasně však cituje anglické pasáže přímo v těle 

textu bez dalšího překladu – zde by bylo vhodnější v těle textu (česky psané diplomové práce) uplatnit 

autorčin překlad a v poznámce pod čarou doložit zněním originálu. Práce neobsahuje přílohový materiál. 

Po formální stránce práce velmi dobře zvládnuta. 

 

Obsahová stránka práce: Předně považuji na nezbytné ocenit odvážnou a smysluplnou volbu tématu 

a její ochotu čelit obtížné problematice, jež vyžaduje nejen samostatné nastudování specifických 

pramenů, ale též určitý cit pro religionistickou problematiku (přičemž zde musíme počítat s určitým 

teoretickým deficitem, s nímž se musí český student vypořádat). Kladně hodnotím strukturované 

zpracování problematiky, snahu o poctivou deskripci zvolených fenoménu a o soustavné provádění 

komparace za účelem vykreslení specifik církve Adventistů sedmého dne. Po obsahové stránce práce 

vyhlíží náležitě a pečlivě zpracována, pokud mohou soudit z pozice nereligionistické. Kvalita 

zpracování posuzované práce jednoznačně obráží značné množství autorčina úsilí a studijní práce 

vložené do vypravování tohoto záměru a taktéž její porozumění zvolené problematice. Za určitou 

možnou a ne zcela naplněnou výzvu pojící se zpracováním zvoleného tématu by mohla být považována 



hlubší analýza religionistických fenoménů jdoucí za hranici deskriptivní komparace (ta se dle mého 

názoru daří nejvíce ve 3. kapitole), nicméně přeložené odpovědné zpracování je plně v souladu se 

záměrem práce, kterým bylo církev Adventistů sedmého dne čtenáři přiblížit.  

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy:  

 

 

1. Do věrouky Adventistů promlouvá specifický kontext místa a doby jejího vzniku. Jakým 

výzvám podle Vás čelí a bude čelit tato církve v době příliš pozdní? (Jinými slovy: Může tato 

církev ustát (post)postmoderní situaci?) 
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