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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Cíle práce bylo víceméně dosaženo, i když chybí avizovaná odpoveď na otázku, kdo je dle Katolických listů 

skutečně ateista. Technika práce odpovídá schváleným tezím, struktura rovněž.   

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Není zcela jasné a zjevné, na kolik diplomantka zná základní text, totiž Bibli, neboť by některé novozákonní 

pasáže mohla při vlastní argumentaci vhodně užít. Odkazů na  slovo "víra" v Bibli najdeme v Biblické 

konkordanci téměř sto a nejméňě polovina s vymnezeným tématem práce přímo souvisí. Zpracovanou literaturu 

byla schopna aplikovat na základní úrovni, nepouští se zbytečně na neprobádané pole. Výklad má svou logiku, 

závěry se zdají být podložené, i když vlastní názor jako by se schovával v ústraní. 

 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura práce je jasná a přehledná. Odkazy jsou snadno dohledatelné, vzhledem k tomu, že se práce zabývá 

Katolickým týdeníkem, je absence (vyjma díla prof. O. A. Fundy) děl protestantských teologů pochopitelná, i 

když by mohla být v mnohém obohacující. Jazyková norma není porušována, stylistika odpovídá druhu práce. 

Přílohy práci vhodně ilustrují, snad jen text mohl být zarovnán do bloku   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce splňuje svůj účel, ačkoliv z kvantitativní analýzy vyplývá, že vhodného materiálu k prozkoumání dialogu 

mezi ateismem a křesťanstvím nebylo (dle mého soudu) dost na to, aby se diplomantka mohla chopit tématu 

v celém jeho rozsahu. Za chybu pokládám jakoukoliv zmínku o jiném monoteistickém náboženství a jeho diskusi 

s ateisty, diplomantka se soustřeďuje na Katolický týdeník, jako by neexistovala třeba protestantská periodika, 

stačila poznámka pod čarou nebo nepatrná zmínka. Náboženský analfabet (což je ostatně úžasný termín) by mohl 

nabýt dojmu, že křesťanství, najmě katolické, je jediné existující, které vede diskusi s ateisty. Také jistá autorčina 

neukotvenost v oblasti bádání a neschopnost extrahovat ze základního textu (Bible) vhodné příklady, související 

s tématem práce, je limitující a neumožňuje holubší ponor. V té souvislosti nelze pominout zmínku o Zacheovi: 

prof. Halík jej užije jako examplum a má pro to jisté důvody, ale Zacheus je pořečtěné jméno Zacharia 

(Zachariáš), které najdeme v Bibli na třiceti místech, Zacharia se jmenoval i otec Jana Křititele, nehledě na to, že 

jde o rovněž o jméno jednoho z menších proroků z rodu Leviů, požadujících po izraelitech návrat k Bohu. 

V tomto světle dostává novozákonní příběh zcela jiný význam, jde o zjevnou a zjevenou intertextualitu, spojenou 

právě s odklonem od víry. Jak bylo řečeno, odkazů k tématu by bylo možno dohledat více než dost a v rámci 

práce využít. Navíc je pominuta jedna zásadní pohnutka věřících přiklonit se k ateismu:  Pokud by skutečně 

existoval nějaký Bůh, tohle by se nestalo… Tj. ztráta víry a zřeknutí se Boha. (Exemplárním příkladem je 

Friedrich Nitzsche.) 

V pasážích, věnovaným smíšeným manželstvím chybí alespoň letmá zmínka o mezikonfesním manželství, které 

může plodit daleko více problémů, než manželství s bezvěrcem, nehledě na problém z toho vyplývající, tj. 

diskuse o výchově dětí. Ale to už jsou témata mimo stanovený rámec práce. Nadto postrádám vlastní autorčin 

názor, z něhož by zcela jasně vyplynulo, proč si téma dialogu s ateismem vybrala.       

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jak se do práce promítlo Vaše vlastní chápání víry a co Vás vedlo k výběru tématu.  

5.2 Existovali by ateisté, kdyby neexistoval Bůh? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


