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1. Kritické zhodnocení
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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám       
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis, 
stylistika)       
Formální zpracování práce (celková struktura a její 
logičnost)       
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel; 
formální jednota poznámkového a kritického aparátu       

Zpracování příloh       

Celková typografická úprava       



B. Obsahová kritéria

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich 
dosažení       
Práce stanovených cílů dosahuje

      
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou       
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou 
argumentačně podloženy       
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a 
využívá jí       
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

      

C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano ne

Práce je kompilační prací
              

Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
              

Práce přináší nové poznatky
              

Práce navrhuje nové metodické přístupy
              

Práce má metodologický/teologický přínos
              

D. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty               



Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Diplomant Zetek pracoval samostatně na nelehkém tématu týkajícím se náboženského 
extremismu a vytvořil přehlednou, logicky strukturovanou studii ke zvolené problematice. Ve 
své práci čerpal z řady knižních, časopiseckých a internetových zdrojů a sestavil skutečně 
obsažnou zprávu o náboženském extremismu v České republice a jeho rizicích pro společnost 
a stát. Jeho práce má dobrou stylistickou úroveň a může posloužit každému, kdo se chce ve 
zmíněné problematice zorientovat. Nedostatkem Zetkova snažení je však až příliš popisný 
tón. V úvodu slibovaná analýza nemá dostatečnou sociologickou hloubku, a tak v závěru 
čtenáře poněkud zklame oportunistickým vyjádřením, že vlastně každé náboženství je dobré, 
když se nezneužije. O teologické reflexi také nemůže být příliš řeč, jakkoliv je už hodně 
dlouho jasné, že boj s extremismem a zejména nábožensky motivovaným terorismem, je 
„válkou idejí“. A je třeba zdůraznit, že je válkou zejména teologických idejí. Jaký prostor pro 
diplomanta pohybujícího se na půdorysu fundamentální teologie.
Práci doporučuji k obhajobě, jelikož student Zetek prokázal, že umí pracovat s literaturou (i 
když je na některých autorech až příliš závislý) a že umí tvořit odborný text. „Přidaná 
hodnota“ v podobě hlubšího pohledu pod povrch věcí není velká, ale částečně ji nahrazuje 
systematičnost a přehlednost zpracování.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Reagujte na hodnocení práce (viz výše).

Doporučení práce k obhajobě                           doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:           18.1.2012                                                      Podpis:          




