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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1 

1. Celková 
charakteristika 
 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění 
stanoveného cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické 
a praktické části 

 
4 
 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  
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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, 
relevantní a srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, 
jasnost formulace závěrů práce 
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4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
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5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, 
konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a 
provedení příloh 
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6. Práce s odbornou 
literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
Bakalářská práce Sandry Jadlovcové spadá do podoboru kulturních studií; věnuje se problematice původní 

moravské komunity reformované církve tzv. Moravských bratří, dnes v českém prostředí tzv. Jednoty 

bratrské. Deklarovaným cílem práce je především srovnání konfesních praktik tzv. Moravských bratří 

v Evropě a ve Spojených státech, a sledování odlišnosti či souladu mezi původními a dnešními způsoby 

dodržování těchto konfesních praktik.  

Struktura bakalářské práce je specifická; celá práce je výlučně popisného typu s výrazně kompilačním 

charakterem. Autorka shromáždila řadu sekundárních zdrojů, z nichž vyjímá jednotlivé informace tak, aby 

je následně uspořádala do dvou hlavních kapitol práce: části věnované historii denominace tzv. Moravských 

bratří, ve druhé části sleduje její současnou její situaci a status.   

V části věnované historii autorka podrobně vykresluje původ zmíněné denominace a zásadním historickým 

okolnostem, které ji dotvářely a ovlivnily. Druhým souvisejícím tématem je činnost misionářská. 

Domnívám se, že jakkoliv je text práce přínosný svým obsahem, uspořádání jednotlivých podkapitol je 

                                                 
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 

znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  



místy poněkud nepřehledné. Ve druhé části práce mohla autorka šířeji rozvést avizovanou komparaci mezi 

evropskou a americkou komunitou tohoto typu v současnosti. Práce tak zůstává převážně na bázi 

historického exkurzu do této jinak mimořádně zajímavé kulturní oblasti.  

Jazyk práce je na velmi dobré úrovni; s výjimkou užití členů u podstatných jmen prakticky neobsahuje 

vážnější nedostatky. Celkově práce splňuje standardní požadavky na kvalifikační práci tohoto typu.   

 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
1) Jako zakladatel Jednoty bratrské či pronásledovaný protestant je v práci uveden Mistr Jana Hus.  Mohla by autorka 

tvrzení upravit?  

2) Autorka se nezmiňuje o primárním jazyku komunikace Moravských bratří ve Spojených státech. Mohla by tuto 

otázku upřesnit? 

3) Na s. 32 se kromě the German Moravian Brethren či the American Brethren poprvé vyskytují the English Brethren, 

a to v souvislosti s otázkou finanční. Mohla by autorka objasnit vzájemné vztahy mezi těmito dvěma institucemi?  

 

 
 
Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 22. 5. 2018 
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