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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Tereza Pecková 

Název práce: Christianizace Britských ostrovů: komparace vybraných aspektů iroskotské a 

římské misie 

Jméno vedoucího práce: Drahomír Suchánek 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  2 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2 

 

Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1-2 

 

Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 
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Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Hodnocená diplomní práce představuje standardní badatelský počin dokládající solidní 

zvládnutí tématu, schopnost vymezit relevantní výzkumné otázky a dospět k závěrům, které 

odpovídají výchozím zdrojům a provedené analýze. Tematicky se práce vztahuje k oblasti, 

která se v anglofonním světě těší zájmu širší odborné veřejnosti již řadu desetiletí, což 

zákonitě vedlo i k zformování určitých výchozích tezí a předpokladů. Cílem práce tudíž bylo 

jednak provést revizi, resp. ověření základních pohledů na fungování iroskotské a římské 

misie na Britských ostrovech, a to hlavně v rámci rozboru tří vybraných aspektů – mnišství, 

liturgie a církevní organizace. Další směr výzkumu směřoval k problému propojení obou 

forem – irské i římské – se světskou mocí. 
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Výsledkem výzkumu je do značné míry potvrzení základních struktur fungování irské církve, 

zejm. ve vztahu k převaze a specifické roli mnišství a v rámci svébytní liturgické tradice. 

Studentce se podařilo podpořit svá tvrzení rozborem klíčových pramenů, a tudíž i prokázat, že 

je třeba přiznat irské církvi zvláštní místo uvnitř raného středověkého křesťanství. Neméně 

důležitá je však i druhá část výzkumu, která částečně reviduje některé tradičně vypjatě 

prezentované prvky jak irského křesťanství, tak i vzájemného poměru irské a římské misie. 

Lze tedy souhlasit se závěry, které poněkud oslabují dosud tradičně akcentovanou 

specifičnost irské liturgie a zbytečně konfliktní poměr obou insulárních forem christianizace. 

Po formální stránce je práce bez větších pochybení, struktura i jazyk jsou na dobré úrovni. 

Dílčí výhrady mám k využití a analýze zdrojů, stejně jako k metodologické stránce výzkumu. 

Jednak metodologický rozbor práce mohl být představen detailněji a analýza vybraných 

problémů mohla být podrobnější. Nelze přehlédnout, že se autorka zaměřila především na 

popis a prezentaci stavu či fenoménů, zatímco problémovost zůstala na základní, byť většinou 

dostatečné úrovni. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

- 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: velmi dobře, v případě přesvědčivé obhajoby i výborně 

 

 

 

Datum: 26. srpna 2022   Podpis: 

 


