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Oponentský posudek 

 

Předkládaná bakalářská práce chce být příspěvkem k církevním dějinám na příkladu – 

jak avizuje již titul práce – vztahu katolické církve a vznikající církve československé 

v Příbrami ve snad až příliš široce vymezeném období první poloviny 20. století. Téma je to 

bezpochyby nosné, neboť lze předpokládat - vzhledem k charakteru místa - vztahy napjaté a 

problematické. Hned v úvodu je však bohužel nutno říci, že se O. Fúsikovi záměr nezdařil.  

4 kapitoly práce se snaží především ukázat na základní tezi, že soužití dvou 

náboženských společenství bylo nejprve konfliktní, následně se uklidnilo. Je to bohužel 

konstatování nadmíru banální. K lepšímu pochopení celé problematiky by bylo nutné k práci 

přistoupit se znalostí širší heuristické základny. V této podobě se text opírá zejména o tisk, 

sondy do jednacího protokolu Rady starších Náboženské obce Církve československé jsou 

pouze dílčí. Proč nebyl například brán v potaz Státní okresní archiv v Příbrami? Nedostatečný 

je i vhled do odborné literatury.  

Neuceleným se jeví způsob, jakým autor operuje se zásadními termíny jako 

náboženství, církev, víra, vyznání, denominace, katolický. (Např. „katolické víra se snažila o 

naplnění svého univerzálního postavení jako nadnárodní církve“ s. 37) 

Z obsahového hlediska se nelogickým jeví umístění „cíle“ práce před anotace. 

V úvodu zcela chybí rozbor pramenů, z nichž bylo čerpáno. V rámci použité literatury jsou 

nelogicky promíšeny dobové tituly s odbornou literaturou. O nedokončenosti práce svědčí 

pouhý pohled na nevyváženost struktury práce. Poslední kapitola má necelé 3 strany!  

Text bohužel obsahuje značné množství hrubých chyb, autor pravděpodobně nezná 

shodu podmětu s přísudkem a základní pravidla pro užívání čárek ve větách. Hned několik 

pasáží práce je zcela nesrozumitelných.  

Kvůli výše uvedeným výtkám navrhuji bohužel předkládanou práci hodnotit jako 

nevyhovující. Pro celkový výsledek bude rozhodující autorův výstup při obhajobě. 
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