číslo ve spisu: ………

Katedra/Ústav:

Ústav dějin křesťanského umění

Posudek vedoucího/vedoucí diplomové práce
jméno vedoucího/vedoucí
Autor/autorka práce:
Studijní program/obor:
Název práce:
Vedoucí práce:
Rozsah práce:

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Marie Maximova
Historické vědy, Církevní a obecné dějiny
Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve
v Československu ve druhé polovině 20. století
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
78 s.

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;

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh
Celková typografická úprava
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

ne

ano

ne

Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos
D. Průběh zpracovávání práce

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

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

Předložená diplomová práce Marie Maximové se věnuje otázce obnovení řeckokatolické
církve v Československu ve druhé polovině 20. století, zejména období 50. a 60. let, jež
představovala jedno z nejtěžších období v dějinách církve vůbec. Analyzuje situaci církve a
hledá faktory a události, které k tomuto obnovení přispěly, a vhodně je zasazuje do dobového
nábožensko-společenského kontextu. Všímá si současně osobností řeckokatolických kněží,
kteří po roce 1950 pravoslaví přijali, ale rovněž těch, kteří tak neučinili. Reflektuje rovněž
kontakty řeckých katolíků se skrytou církví, avšak též viditelnou pravoslavnou církví.
Autorka vychází z rozsáhlých fondů Národního archivu a Státního úřadu pro věci církevní,
vydaných pamětí a rozhovorů řeckokatolických kněží, které konfrontuje s početnou českou a
slovenskou literaturou.
Jsem přesvědčen, že máme před sebou kvalitní práci, která sleduje jeden segment moderních
církevních dějin a jejich tvůrce, přesto však segment významný a zajímavý. Diplomovou
práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Jakým způsobem se odrazily církevní záležitosti řeckokatolických věřících na diplomatických
jednáních mezi Československem a Svatým stolcem ve Vámi sledovaném období?
Jaké výrazné osobnosti se zasloužily o obnovu církve?
Jak vnímá ono období "neexistence" církve sama řeckokatolická církev?
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