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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce X       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1-2 
2.2 Pochopení zpracované literatury 1 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  1 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu   
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu   
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru   
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 



3.3 Dodržení citační normy 1 
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh - 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.5 Grafická úprava  1 
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Zvládnutí terminologie oboru   
3.3 Úroveň poznámkového aparátu   
3.4 Dodržení citační normy   
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  

3.7 Grafická úprava    
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody) (max. 
500 znaků) 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Vladimíra Votavová předložila velmi kvalitní bakalářskou diplomovou práci. Autorka zpracovala 
aktuální téma vztahu ruského státu a pravoslavné církve, kterému je (nejen) v českém 
akademickém prostředí věnována malá pozornost. Práce má logickou strukturu a sleduje vzájemně 
propojené kapitoly; autorka si mohla dát více záležet na formování jasné hypotézy práce, nicméně 
základní teze jsou v Úvodu poměrně přehledně prezentovány. Text je velmi kultivovaný a 
pozitivně hodnotím zejména množství zpracovaných zdrojů. 
Doporučila bych následující: vyhnout se psaní v první osobě; v případě pokračujícího autorčina 
zájmu o tuto problematiku využít (kromě dalších autorů) texty renomovaného historika Orlanda 
Figese.  
 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  (jedna až tři): 
5.1 Autorka konstatuje (s. 30), že „(…) Stalinova perzekuce ustoupila během druhé světové války, 

protože církev vedla kampaň, v níž nabádala obyvatelstvo k ochraně Sovětského svazu a k boji 
za vlast.“ Jedná se o důležitou kapitolu v historii vztahu totalitního státu vůči církvi; 
v předloženém textu je jí věnována pouze zmínka a není uveden odkaz na žádné dílo/autora, 
který by se tomuto věnoval. Navrhuji rozebrat toto téma při obhajobě. 

5.2 Vzhledem k faktu, že patriarcha Kirill je ve funkci již dva celé roky (od ledna 2009), bylo by 
jistě možné zhodnotit jeho dosavadní působení – což autorka textu shrnuje pouze slovy „Zatím 
lze jen těžko hodnotit jeho krátký mandát (…)“ (s. 75). Prosím o krátké hodnocení Kirillovy 
činnosti ve funkci. 

5.3 Mohla by autorka komentovat nový celoruský svátek Den rodiny, lásky a věrnosti spjatý se 
svatými Petrem a Fevronií?  

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 
 
 
Boston, 19.ledna 2011                                                                Markéta Žídková 


