
Posudek vedoucí práce na diplomovou práci 

 

Autor: Bc. Tomáš Slavíček 

Název práce: Rosikruciánství 

 

Diplomová práce má předepsané formální náležitosti a součásti, rozsah 101 číslovaných stran včetně 

příloh. Soupis příloh A-H je na straně 92. Poznámek pod čarou celkem 145. Autor pracoval s prameny, 

odbornou literaturou a literaturou jiného charakteru, elektronickými zdroji. 

Finální text diplomové práce nebyl s vedoucí práce konzultován. Poslední konzultace proběhla v červnu 

2015 a autorovi práce bylo výslovně mimo jiné doporučeno: zúžení tématu, definování cílů, přehledu 

bádání a zvolené metodologie (viz email ze dne 13. 6. 2015). Bohužel další zpracování již nebylo 

zkonzultováno a práce byla odevzdána ve stavu, ke kterému mám výhrady formálního a obsahového 

charakteru. 

 

 

Formální připomínky a výhrady:  

- nedostatky technického charakteru (např. úvodní list - správný název instituce a katedry zní: 

Univerzita Karlova, Katedra církevních dějin a historické teologie; chybějící mezera mezi Praha 

2017; viz se píše bez tečky); 

 

- práce se jmenuje Rosikruciánství a v textu se setkáváme s přepisem Rosicruciánství (např. str. 

24) 

 

- Obrázky a fotodokumentace v textu práce měly být uvedeny jako přílohy na konci práce. Autor 

na straně 91 uvádí soupis příloh 1-17. U fotodokumentace není uveden autor fotografie, datum 

vyhotovení  a upřesněno místo.  

 

- Drobné překlepy  mnohé se opakující (např. str. 46 rosicruciásnkému; str. 101 rosicruiánství), 

str. 84 György nikoliv Gyo¨rgy) 

  

- Stažený text (str. 85 poslední bibliocitace) 

 

- Str. 39, poznámka 53 – co chce autor práce sdělit poznámkou: viz. Kapitola Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. 

 

- Poznámka 45 na straně 34 – jedná se o anglický text v uvozovkách – tedy nejspíše doslovnou 

citaci  - bez uvedení zdroje u této poznámky.  

 

- Poznámka číslo 64 – text poznámky je uveden v anglickém jazyce; zjevně zkopírovaný 

s minimálními úpravami z internetového zdroje. Tímto zdrojem je Galileo Project 

http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/adam.html-. Tento zdroj není autorem citován, text 

není odzdrojován.  

http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/adam.html-


 

- Poznámka číslo 65 – Text poznámky byl převzat z Galileo Project viz 

http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/dorn.html.  (převzetí textu nebylo provedeno bez 

drobného překlepu  viz: Přepis autora: 2. Father Occupation: No Information No 

nformation on financial status.  Originál: 2. Father Occupation: No Information No information 

on financial status.) 

 

 

 

Převzetí textů bez řádného citování zdroje je porušením akademické práce. 

 

 

 

Obsahové a metodologické připomínky:  

 

Téma práce je velice široké a autor byl včas poučen, že je nutné zaměřit se na vybraný aspekt tématu, 

kterému by se věnoval intenzivněji (viz email ze dne 13. 6. 2015).  

 

Autorovi nelze upřít opravdový zájem a snahu po prohloubení svých vlastních znalostí. Nicméně toto 

k vážné badatelské práci nestačí.  

 

Napsání přehledové práce o takto široce pojatém tématu si může dovolit skutečný znalec problematiky, 

který svou interpretaci bude stavět na solidních základech a nikoliv na náhodné, nesourodě působící 

literatuře. Interpretace závěrů vynikající badatelky Yates předpokládá také znalost jejích východisek, 

její badatelské práce, atd. Pokud ji autor bere jako jeden ze základních pilířů, musí vysvětlit proč tomu 

tak je. Stejně jako u práce Fricka. Autor čerpal z krátkého článku Debuse (str. 40, poznámka 55). 

Pominul však jeho další vynikající práce, které by jistě prospěly.  

Autor neuvádí metodologii, přehled bádání, a to u tak ambiciózního tématu Rosikruciánství bez 

jakéhokoliv přívlastku čtenář musí požadovat. Naplnění cílů uvedených na straně 10 při vší úctě 

k autorovi předpokládají dlouhé roky badatelské práce.  

 

Autor odkazuje na straně 22 ve svém popisu Prahy 17. století na jediný zdroj – uměleckou prózu z pera 

M. V. Kratochvíla. Musím konstatovat, že skutečně existuje vědecká literatura vztahující se k tomuto 

období. Dílo prozaika Kratochvíla nemohu brát jako relevantní zdroj dějinného pozadí. A v návaznosti 

na tento fakt je pak k zamyšlení autorova první věta třetího odstavce na straně 10.  

Použité Dějiny české. Chronologický přehled na straně 21 jsou spíše středoškolskou učebnicí. Autor 

mohl využít Velké dějiny zemí Koruny české. 

 

Je jediným zdrojem a pramenem k dějinám rosikruciánství na našem území internetový magazín pro 

laiky, badatele a milovníky záhad, ze kterého autor čerpá v podkapitole 6.5?: 

http://www.zahadyazajimavosti.cz/esoterika/41-rosekruciani-v-echach-a-na-morav-v-xviii-stoleti 

 

Otázka k výběru literatury: podle jakého klíče vybíral autor prameny a odbornou literaturu? Na straně 

10 autor sám konstatuje nutnost nahlížení na kvalitu a důvěryhodnost sekundárních pramenů, které 

mohou obsahovat zavádějící nebo vyvrácené poznatky. Zde se naskýtá další otázka, zda autor je dobře 

obeznámen s diskursem svého tématu a stavem bádání, které pro svou práci potřeboval.   

 

http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/dorn.html


Dějinné pozadí také předpokládá hlubokou znalost, aby výsledkem nebyl plochý nástin náhodně 

vybraných událostí.   

 

Proč kapitola Vznik a vývoj rosicruciánů začíná právě Kulturně–historickou situací v českých zemích?  

Proč není reflektován vývoj na dalším území? Téma práce zní Rosikruciánství a není explicitně 

ohraničeno pouze na vybrané území.  

 

 

 

 

 

Závěr 

Autor předložil diplomovou práci s nedostatky formálního a obsahového charakteru.  

 

Za porušení akademické kázně považuji převzetí doslovných pasáží z textu uveřejněného na internetu 

bez uvedení zdroje. 

 

Diplomová práce neposkytuje korektní přehled a „systematické uspořádání vývoje rosicruciánství od 

jeho počátků k současnému stavu“ (k str. 9). Ambiciózní cíle, které překračují možnosti autora práce, 

nebyly naplněny.  

 

Rozhodně jako vedoucí práce nemohu a nechci tvrdit, že pokud by autor konzultoval v uplynulých dvou 

letech, byla by práce excelentní, ale pevně věřím, že by došlo k zúžení tématu, metodologickým 

ujasněním, stylistickým úpravám v textu a práce by byla odevzdána bez tak závažného formálního 

pochybení.  

 

Konstatuji znovu však zřejmý zájem autora o téma a vše s ním související. Kvalita odevzdaného textu 

však svědčí také o tom, že nebyla provedena pečlivá kontrola a čas sehrál pravděpodobně značnou roli.  

 

 

 

Konečné rozhodnutí a klasifikaci vzhledem ke všem skutečnostem zde uvedeným přenechávám 

rozhodnutí státní zkušební komise.  

 

 

 

Praha, 18. 9.2017 

 

 


