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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Oldřich Kašpar 

Název práce:  Komparace díla L. Feuerbacha a É. Durkheima ve vztahu k náboženství. 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová,CSc.  

Oponent/tka:  PhDr. Vít Horák 

Navržené hodnocení: velmi dobře  až výborně  
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Cílem práce je srovnání Feuerbachovy a Durkheimovy teorie  náboženství. Tento cíl je splněn, 
přičemž   v závěru  autor shrnuje základní zjištění, která ze srovnání vyplývají.  Práce je vhodně 
strukturovaná.  
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Celkem se práce opírá o 11 titulů, z toho 5 v jazyce anglickém. Je opřena především o základní díla 
srovnávaných autorů a několik dalších (spíše nahodile vybraných) doplňkových titulů. Lze jistě 
namítnout, že komparaci je třeba podepřít relevantní systematicky vybranou sekundární literaturou. 
Na druhé straně je třeba si uvědomit, že jde o práci bakalářskou a že samo srovnání náročných 
textů je nesnadným úkolem, jehož se autor zhostil se ctí.  Z tohoto hlediska tedy podle mého názoru 
práce odpovídá nárokům, jež se kladou na bakalářskou práci. Jakožto vedoucí práce jsem na využití 
další literatury netrvala, vzhledem k tomu, že samotné srovnání jsem považovala za dostatečně 
náročný úkol. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
Autor zvolil tři relevantní  kriteria, jejichž prostřednictvím ukazuje podobnosti a rozdíly v 
teoretickém  uchopení náboženství srovnávaných autorů. Vybral též díla relevantní cíli práce.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Závěry jsou opřeny o důkladný rozbor srovnávaných děl. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano , jsou. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Odkazový aparát je veden správně s výjimkou odkazů na internetové zdroje v textu  (str.13). Práce 
je napsána poněkud toporným jazykem, místy na hranici srozumitelnosti.  Například: „ část 
konvergenční, která zaujímá v práci majoritní část“ (11), „je  podáván popis o výsledcích“ (ibid.), 
„struktura je následovná“ (23), „ukazuje, jak moc je mnoho věřících daleko od skutečného 
významu Bible“ (24) a řada dalších.  Nalezla jsem také několik pochybení v interpunkci (např. str. 
10,12, 13, … ), a několik překlepů. Zdá se, že výše uvedené formulační  problémy nejsou  důsledkem 
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ledabylosti či pohodlnosti, ale že spíše  plynou z nedostatečné zkušenosti; jakoby toho autor dosud 
mnoho nepřečetl. V tomto světle je pak ovšem obdivuhodné, jak dobře porozuměl náročným 
odborným textům, které velmi smysluplně srovnal.        
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Na tomto místě považuji za nutné ještě jednou zdůraznit, že autor po  věcné stránce  výborně  zvládl 
velmi náročné téma, což podle mého názoru vyváží určité nedostatky, které jsem zmínila v bodě  6. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Vysvětlete tvrzení, že oba autoři předkládají „vizi společnosti jako základního náboženského tvůrce, 
který je sám sobě subjektem i objektem“ (s.30).  
 
Celkové hodnocení práce: 
Předložený text  vyhovuje nárokům, jež jsou kladeny na bakalářskou práci.  Jeho kvalita je dle 
mého názoru kolísavá. Autor na jedné straně prokázal, že je schopen teoreticky uvažovat a poučeně 
analyzovat náročné odborné texty. Z tohoto hlediska hodnotím práci jako výbornou. Na druhé 
straně však nenapsal dostatečně sdělný text po jazykové stránce, což by mne za jiných okolností 
vedlo k hodnocení velmi dobře. Navrhuji tedy práci přijmout k obhajobě a na jejím základě ji 
hodnotit jako velmi dobrou nebo  výbornou.     
 
 
 
Datum: 31.5.2013                                  Podpis: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 
 
 


