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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh
Celková typografická úprava

nesplňuje

splňuje
s výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Celkový přínos práce

Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano
Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos

Ne

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Předložená diplomová práce Ing. Josefa Háka se věnuje osobnosti dominikánského kněze a
spisovatele Angelika Františka Fišera (1926-1983). V šesti kapitolách práce o rozsahu více
než 90 stránek tak rekonstruuje životní příběh muže, který se musel potýkat s totalitami 20.
století. Mimořádně čtivé jsou Fišerovy peripetie z 50. a 60. let, které odkrývají jeho
všestrannou a společenskou angažovanost i poměrně složitou cestu ke kněžství. Navzdory
přílišné popisnosti i pasážím, které detailním záběrem zastiňují významnější teologický
rozměr A. F. Fišera, představuje práce cennou sondu do církevních dějin 20. století.
Na druhé straně se domnívám, že četné citace z pramenů by měly být autorem komentovány,
resp. konfrontovány s literaturou, abychom směřovali jejich subjektivní pohled do
objektivního líčení. V práci pak postrádám širší zakotvení Fišerovy biografie do událostí
doby, zejména v její první polovině, které měly bezpochyby vliv na formování jeho osobnosti
i názorů.
S ohledem na výše uvedené doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi dobře.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:

31. května 2018

Podpis:

