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Hodnocení po obsahové stránce: 
Kladně hodnotím vhodně zvolené téma, jež si velmi zaslouží nezaujatý pohled „sine 
ira et studio“, jehož zpracování, byť jde poměrně zprofanovanou oblast církevních 
dějin, bývá velmi často popisováno tendenčně, ať již z pozic zásadně antiklerikálních 
nebo naopak nekriticky apologetických. Dané téma, jež popisuje zásadní a pohnuté 
období naší nedávné historie, propojuje obecné dějiny s církevními a při důkladném 
bádání odhaluje mnohdy dramatické osudy církevních představitelů a rovněž často 
netušené eklesiologické souvislosti. V této souvislosti je zajímavé srovnání toho, jak 
často statečně a pevně vystupovali katoličtí církevní představitelé v době nacistické 
okupace, nicméně později již nenašli dostatek vnitřní síly k udržení obdobného 
postoje tváří v tvář „nekonečné“ komunistické diktatuře, kdy rezignovali na některé 
své zásadové postoje, nevida jakékoli perspektivy změny tohoto režimu. 
K tématu autor přistoupil aktivně, v rámci sepsání kvalifikační práce zpracoval 
značné penzum sekundární literatury, kdy se dle mého názoru moudře soustředil na 
práce moderní, nezasažené již tolik proticírkevní propagandou marxistické 
historiografie. Poněkud skromný výčet použité pramenné základny je v rámci 
zpracování tohoto druhu kvalifikační práce obvyklý, i když vzhledem k relativně dobré 
dostupnosti pramenů úřední i osobní povahy by jejich širší využití bylo na místě. 
Použitou metodu obsahové analýzy a biografickou deskripci doplněnou o komparaci 
a hermeneutiku považuji pro vypracování bakalářské práce za adekvátní, v některých 
částech nicméně autor sklouzává do emocionálně vypravěčské roviny, což je ovšem 
častým a omluvitelným jevem u kvalifikačních prací začínajících autorů. V některých 
částech práce projevuje dle mého názoru autor až příliš idealistický pohled na 
některé postavy, zároveň záporné charaktery vykresluje velice plasticky ba 
románově. 
Celkově podle mého soudu obsahová stránka práce odpovídá obecně kladeným 
nárokům na bakalářskou práci. Celkovým pojetím jde o téma značně rozsáhlé, jež je 
nelehké vtěsnat do bakalářské práce. 
 
Hodnocení po formální a jazykové stránce: 
Zvolená metoda zpracování odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Kontextuální zasazení tématu do historického rámce událostí, probíhajících v daném 
dějinném období, je vhodným modelem pro zpracování tohoto typu práce.  
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Úroveň a rozsah zpracování literatury, ze které autor vychází je odpovídající a svědčí 
o tom, že přistoupil k práci se značným zaujetím. Jazyková stránka je na slušné 
úrovni, práce je psána čtivou formou. 
 
V rámci obhajoby práce považuji za vhodné, aby se kandidát vyjádřil k následujícím 
oblastem: 

1) katolicismus protektorátního prezidenta E. Háchy, 
2) osudy katolické literatury za protektorátu (především osud a myšlenkové 

prostředí Revue Řád). 
 
 
Vzhledem k celkovému posouzení předložené práce, nevidím překážky k tomu, 
aby byla předložená práce Davida Horna obhájena jako práce bakalářská. 
Hodnocení při nadcházející obhajobě navrhuji velmi dobré, nicméně rozhodnutí 
nechávám v rukou vedoucího práce, prof. ThDr. Jana Blahoslava Láška, Dr.h.c. 
a hodnotící komise. 
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