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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta: David Skoruša 

 

Název práce: Svobodná skotská církev a její cesta k samostatnosti 

 

Jméno oponenta práce: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 

 

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: 

Autor prostudoval solidní množství pramenů a literatury, potřebných k napsání práce. 

Zejména prameny osobní povahy nicméně zůstaly stranou, stejně jako některé prameny a 

práce ze širšího britského i mezinárodně politického kontextu, což je škoda. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Cíl práce odpovídá zadání, potud je všechno v pořádku, z hlediska oboru je zvolen zcela 

relevantně. Větší pozornost mohl autor věnovat skutečné analýze daného tématu. 

___________________________________________________________________________ 
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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 dobře promyšlená a logická, nemám k ní žádné závažnější výhrady. 

V zásadě zcela odpovídá metodologii a metodám deklarovaným v úvodu práce.  

 

___________________________________________________________________________ 

   

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: 

Jak jsem již naznačil, autor prameny a literaturu analyzoval poměrně solidně, její rozšíření by 

mu nicméně poskytlo další velmi zajímavé a obohacující interpretační možnosti, kterých 

nevyužil.  

___________________________________________________________________________ 

 

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 
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Stručné hodnocení: 

Stylistika a pravopis jsou až na výjimky v pořádku, totéž platí o odborné terminologii i 

poznámkovém aparátu. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

David Skoruša napsal velmi solidní diplomovou práci z novověkých dějin Britských ostrovů. 

Vyšel přitom ze znalosti solidního množství vydaných pramenů a odborné literatury; ty sice 

mohly být rozsáhlejší (s již naznačenými dalšími interpretačními možnostmi), v zásadě je 

nicméně zcela akceptovatelná. Práce je sice poněkud popisná (více skutečně analytických 

pasáží by jí rozhodně prospělo), závěry, k nimž autor dospěl, jsou pro mě ovšem i tak bez 

problémů. Po formální stránce (poznámkový aparát, stylistika, pravopis) je diplomová práce 

rovněž v pořádku. 

Ze všech těchto důvodů ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jak vnímáte dané téma v celobritském a západoevropském kontextu?  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: velmi dobře  

 

 

Datum: 14. 6. 2018      Podpis: Martin Kovář 

 


