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Posudek oponenta bakalářské práce

I. ZEMANOVÁ, Nejsvětější Srdce Páně v Časopisu katolického duchovenstva,
bakalářská práce, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
(vedoucí práce prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.), Praha 2016.

Bakalářská práce Mgr. Ivety Zemanové, DiS. si klade zajímavý cíl: pokusit se popsat a 
zpracovat uchopení tématu Nejsvětějšího Srdce Páně v Časopisu katolického 
duchovenstva vycházejícího – v různém formátu – od roku 1828 do roku 1949.

Co do rozsahu a formálních náležitostí práce splňuje podmínky požadované pro 
bakalářskou práci.

Po formální stránce je práce relativně dobrá, ač vykazuje některé drobné nedostatky 
(jako např. občasné překlepy, nejednotu v některých odkazech, drobné překlepy, 
nezvyklé citaci biblických odkazů v poznámkovém aparátu apod.), svědčící o určité 
nedbalosti finálního textu (což se projevuje například v nechání některých i věcných 
chyb způsobených překlepy, např. hned v úvodu na str. 8 v dataci vydání i jakož názvu 
encykliky Haurietis Aquas, chybný název se navíc v práci objevuje opakovaně).

Po jazykové stránce je práce psána srozumitelným a věcným jazykem.

Metodu a strukturu své práce autorka definuje jasně a také se jí drží.

Po obsahové stránce je třeba autorku pochválit za zjevnou snahu dosáhnout vytčený 
cíl: podchytit zpracování tématu Nejsvětějšího Srdce Páně v Časopisu katolického 
duchovenstva. Ve shromáždění a základní anotaci k jednotlivým příspěvkům na toto 
téma tkví bezpochyby klad a přínos její práce, který opravdu, jak autorka v závěru své 
práce sama píše, umožňuje další rozvinutí.

Slabina naopak spočívá v tom, že práce zůstává spíš jen na rovině popisné (takřka 
anotační) a nenabídne nějaký syntetizující pohled, který by se například snažil zachytit 
základní teologické důrazy autorů příspěvků v daném časopisu, natož s ohledem na 
stodvacetiletou historii periodika. I první kapitola, která si klade za cíl uvést do celého 
tématu, by možná vyžadovala trochu strukturovanější zpracování, protože chvílemi
budí dojem jakéhosi ne příliš organického zpracování jednotlivých témat či tezí, ať už 
z teologických pojednání profesora Pospíšila, nebo z vlastní encykliky. Také některé 
autorčiny detailní popisy vlastní metodologie se mohou někdy zdát přeci jen už
nadbytečné (např. přesné popisy toho, kde přesně hledala český překlad encykliky
Haurietis Aquas, na str. 15 – 16). To vše mohou být podněty pro ono „další rozvinutí“.

Velkým kladem autorčiny práce je ovšem její poctivost, neboť práce ani v nejmenším 
nevykazuje jakékoli známky plagiátorství; právě naopak.

Práci proto doporučuji k obhajobě.

ThLic. Jan Houkal, Th.D.
Praha, 09. 01. 2017 


