
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta sociálních věd

Institut mezinárodních studií

PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
(Posudek vedoucího)

Práci předložil(a) student(ka): Karin Hofmeisterová

Název práce: Postoj Srbské pravoslavné církve k režimu Slobodana Miloševiće: Ideál symfonie 
církve a státu versus realita.

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce):
PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Karin Hofmeisterová si pro svou práci zvolila doposud téměř nezpracované téma postoje Srbské 
pravoslavné církve (SPC) k režimu Slobodana Miloševiće v letech 1987-2000, v rámci něhož se 
zaměřila na koncept symfonie jakožto pravoslavný ideál uspořádání vztahů církve a státu v rámci 
diskurzu SPC ve zkoumaném období. Práce tento koncept zasazuje do historického kontextu a 
přibližuje jeho proměny v čase. Za zásadní zvrat pak autorka označuje rozšíření tohoto konceptu o 
národní aspekt a vytvoření organistické triády národa, církve a státu, která se stala v rámci srbské 
pravoslavné teologie dominantní. Symfonii pak považuje za klíčový rámec ovlivňující politiku SPC 
v její interakci s politickými elitami země. Svou tezi dokazuje na základě analýzy diskurzu SPC 
především na základě církevních médií.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Autorka si vybrala velmi zajímavé interdisciplinární téma na pomezí církevních dějin, politologie, 
diskurzivní analýzy a dějin přítomného času. Práce je logicky strukturovaná, koncepčně i tematicky 
dobře ukotvená a založená na bohatých primárních i sekundárních zdrojích. Díky své jazykové 
vybavenosti neměla autorka sebemenší problém pracovat s literaturou a především církevními 
periodiky v srbštině, bez nichž by práce vůbec nemohla vzniknout.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 
literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

I přes svébytnost terminologie spojené s pravoslavnou církví (v níž se zdaleka necítím být odborníkem 
na slovo vzatým) se autorka s textem vypořádala více než dobře. Jako mnohé jiné i její jazykový 
projev mírně ovlivnil dlouhodobý pobyt v zahraničí a každodenní, intenzivní používání srbštiny, proto 
bych v případě možné publikace apelovala na důkladnou jazykovou korekturu. Po formální stránce i 
co do odkazování jsem v práci neobjevila žádné zásadní problémy.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé 
stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Práce Karin Hofmeisterové působí velmi promyšleně, čtivě a jen potvrzuje autorčinu akademickou 
vyspělost. Karin Hofmeisterová odpověděla na vytyčené otázky, k čemuž došla za použití neotřelého 
konceptu symfonie a na základě badatelsky náročné, precizní analýzy primárních zdrojů. Své cíle tak 
naplnila bez připomínek.



5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 
připomínky, posun od původního záměru apod.)

Spolupráce s autorkou byla naprosto bezproblémová.

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři):

- Jakým způsobem byste ohodnotila charakter a dopad okrajových proudů v SPC v rámci dané 
problematiky a jejího vývoje?

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práci doporučuji k obhajobě. Nejenže ji navrhuji hodnotit jako výbornou, ale navrhuji rovněž udělení 
pochvaly za vynikající diplomovou práci.

Po dílčích úpravách bych dala ke zvážení práci publikovat.
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