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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: David Skoruša 

Název práce: Svobodná skotská církev a její cesta k samostatnosti 

Jméno vedoucího práce: Drahomír Suchánek 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  2 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2 

 

Stručné hodnocení: 

Student využil dostatečné množství relevantních zdrojů, byť v případě pramenů omezené jen 

na zdroje oficiální povahy. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

Stručné hodnocení: 

Postup práce odpovídá vytčeným cílům. Řešení problému je většinou popisné a soustředěné 

na základní otázky. 

___________________________________________________________________________ 
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3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1-2 

 

Stručné hodnocení: 

Struktura práce je logická a odpovídá očekávanému postupu řešení. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

Autor využil základní prameny a literaturu a dosáhl hodnověrné interpretace, byť by bylo 

možné komplexnější a detailnější zvládnutí problematiky. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1-2 

5.2 Použitá terminologie 1-2 

 

Stručné hodnocení: 

 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 
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Hodnocená práce představuje sice stručnější, přesto dostatečně přehledné nastínění hlavních 

etap a příčin secesionismu skotské reformační církve s důrazem na 18. a 19. století. Autor 

provedl analýzu politických, společenských a náboženských aspektů skotských církevních 

dějin a doložil úzký vztah mezi tradiční skotskou tendencí k autonomii a vznikem oddělených 

církevních skupin, které kvůli zasahování státu do procesu ustanovování duchovenstva 

neváhaly demonstrativně hájit „svá“ církevní práva.  

Práce je převážně popisného charakteru s důrazem položeným na právní dokumenty a prameny 

oficiální povahy. Tato skutečnost přirozeně nechává některé aspekty bez odpovědi, bylo by 

vhodné rozšíření např. o pohled církevní každodennosti, farních kronik, kázání apod. 

V principu jsou však výsledky výzkumu relevantní a dostatečně plastické. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Zaregistroval jste kontakty mezi Svobodnou skotskou církví a tzv. oxfordským hnutím? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 

velmi dobře 

 

 

Datum: 24. 5. 2018     Podpis: 

 


