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Cíl práce není definován na místě, které tomuto přísluší, tedy v úvodu 

práce; nemohu se tedy jako oponentka vyjádřit k jeho naplnění a také 

k přínosu samotné práce. V úvodu není definována dále metodologie, 

struktura, závažné prameny a odborná literatura, stručný dosavadní stav 

bádání daného tématu, struktura práce. Ve vší stručnosti některé tyto 

informace jsou popsány v anotaci; anotace však nesupluje úvod a nepatří 

do vlastního textu práce. Tuto formální výtku považuji za metodologicky 

závažnou vzhledem k typu kvalifikační práce. Tento nedostatek měl být 

autorem odstraněn již v průběhu řešení na základě konzultací s vedoucím 

práce.  

 

Pro formální korektnost postrádám seznam zkratek (CDB, srov. atd.) Práce 

byla odevzdána s ojedinělými překlepy (chybějící čárky apod. např. str. 7).  

 

Pro přehlednost autor mohl v seznamu literatury uvést bibliografické citace 

kolektivních monografií (uvádí bibliografické citace jednotlivých kapitol).  

Vzorec zkrácených bibliografických odkazů (v textově-kritickém aparátu) 

je nepřehledný.  

 

Co se týče samotného textu, je přehledný a věcný; na některých místech 

v textu jsou výpovědi nepříliš stylisticky obratné (srovnej např. str. 8 – 

úvodní čtyři věty kapitoly);  struktura práce je logická.  

 



Zjevně autor postupoval metodou kompilační, ač ta není definována; 

dějinné události popisuje na základě odborné a pramenné literatury.  

Autor pracoval s pracemi významných českých badatelů (Novotný, 

Žemlička, Tomek, Bláhová…) a pramennými zdroji. Ze zahraničních 

zdrojů uvádí dva z německé jazykové oblasti. Práce Arnolda Köstera 

z roku 1912 je však v mnohém již překonána. Autor mohl využít odborné 

práce mladších německých historiků včetně vynikající řady Die Geschichte 

des Christentums. Mohl také pracovat s rozsáhlým dílem Alberta Haucka: 

Kirchengeschichte Deutschlands, dodnes je považováno za standardní 

práci.  

 

Přes všechny výtky z obsahu práce vyplývá poctivá snaha autora o co 

nejúplnější zpracování tématu.  

 

 

 

 

 

Závěr a otázky k obhajobě: V hodnocení diplomové práce pana Bc. Jaroslava Kudláčka 

se přikláním ještě ke klasifikačnímu stupni velmi dobře, s tím, že rozhodující pro 

konečný výsledek bude obhajoba práce. 

 

 

Otázka k obhajobě: Kritické zhodnocení poměru církve a vlády Přemysla Otakara I.  

 

 

 

 

V Praze dne 15. 8. 2013                                                           ThDr. Kamila Veverková, ThD. 


