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Autor bakalářské práce Filip Sedlák si klade za cíl dokázat, že „svoboda 
svědomí má skutečně právo nazývat se zásadou stěžejní jak byla provolána  
v Prohlášení o založení církve československé, ve smyslu jejího propojení 
s normou ducha Kristova, který tvoří její materiální obsah“ (s. 2). 
 
Východiska jsou autorem definována již v samotném úvodu; cíli je pak 
podřízena struktura práce. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Kladně 
hodnotím, že autor dokázal k tématu kriticky přistoupit a zbytečně od něho 
při psaní textu neuhýbal. Deklarované cíle naplnil (s. 58-61) 
Autor pracoval s prameny a relevantní odbornou literaturou.  
 
Kritické připomínky mám k formální úpravě a dodržování citační normy: 
Drobný překlep na straně 40, poznámka 169.  
Strana 5 – v obsahu u názvu první kapitoly chybí CČS. 
Je obvyklé číslování pouze kapitol. 
V seznamu literatury jsou bibliografické citace článků v časopisech nesprávně 
uvedeny (In se nepoužívá; chybí rozsah stran).  



 
 
 

Závěr: 
 

Mohu konstatovat, že předložená bakalářská práce je zpracována standardně; po obsahové, 
formální (i přes uvedené připomínky) a stylistické stránce splňuje kladené požadavky. 

 
 

Bakalářskou práci pana Filipa Sedláka hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 
 
 
 
 
 

 
V Praze dne 20. 5. 2013                                                           ThDr. Kamila Veverková, ThD. 


