
                             

 

 

 

 

 
 
Zvolte položku. bakalářské práce z Historie 

 

 

Autor: Kateřina Brzobohatá 

Název práce a bibliografické údaje:  Přejímání antických pohanských rituálů do křesťanské 

náboženské praxe (4. - 6. století) 

Autor posudku: Drahomír Suchánek 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek velmi dobře 

Metodologie práce dobře 

Koncepce a struktura práce velmi dobře 

Práce s prameny dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení dobře 

Invenčnost a původnost dobře 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou velmi dobře 

Poznámkový aparát velmi dobře 

Formální struktura práce velmi dobře 

Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 



                             

 

 

 

 

 
 
Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Práce Kateřiny Brzobohaté se soustřeďuje na komplexní a pro zpracování ne zcela snadné 

téma propojující vzájemné ovlivňování křesťanství a římských kultů, především v období, 

kdy „vítězné“ křesťanské náboženství začalo v 4. a 5. století pronikat do náboženského i 

kulturního života římské společnosti. Práce je logicky rozčleněna do několika oddílů, přičemž 

první dva lze vnímat jako „přípravné“ (zmapování římského náboženství, resp. křesťanství 

v době před legalizací), a následující se již věnují proponovanému tématu propojování obou 

náboženských tradic. 

Hodnocená práce má silné i slabší stránky. Ke kladům hodnocené práce bezpochyby náleží 

snaha proniknout do podstaty problematiky a co nejúplněji popsat teoretická i praktická 

východiska „komunikace“ obou kultů. Zájmu o téma odpovídá i značné množství 

prostudované odborné literatury, které je na bakalářskou práci nadstandardní.  

Současně však nelze přehlédnout, že téma bylo v řadě aspektů trochu nad studentčiny síly, 

především tam, kde se měla pokusit o analýzu problémů a komplexní religionistickou a 

historickou interpretaci. Práce je proto spíše popisnou kompilací s dílčími sondami do 

vybraných oblastí (např. kultovní praxe Vánoc a Velikonoc), analytická část je naopak 

nedostatečná. Žádoucí by rovněž byla rozsáhlejší práce s prameny. 

Jako vedoucí práce však oceňuji nepopiratelné zvýšení kvality finálního textu a téma vnímám 

jako nosné pro další výzkum, např. v rámci magisterského studia.  

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou dobře 

V případě zdařilé obhajoby lze uvažovat o posunu hodnocení k velmi dobře. 

 



                             

 

 

 

 

 
 
V Hostivici, dne 2. 2. 2022 

 

Podpis Drahomír Suchánek 

 

 


