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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

nesplňuje

splňuje
s výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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
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)

Autorka si vybrala téma své práce vylíčit vývoj řeckokatolické církve v 50 a 60 letech 20.
století, navazuje na svoji bakalářskou práci, kde se zabývala zrušením církve a převedení
kostelů a věřících do pravoslavné církve. Přehledové vstupní pasáže mohly být stručnější,
jsou to notoricky známé věci. Práce je logicky a přehledně strukturovaná, obsahuje málo
překlepů a chyb, je napsána kultivovaným jazykem. Snaží se rekonstruovat průběh událostí,
k čemuž využívá kromě dosavadní literatury i vzpomínky a archivní prameny. Osobně bych
uvítal například širší kontext a zdůvodnění, proč se režim rozhodl dovolit obnovu činnosti
církve v roce 1968. Celkově se jedná o zdařilou diplomovou práci, kterou lze doporučit
k úspěšné obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Proč byla perzekuce řeckokatolické církve ještě důslednější a krutější než římskokatolické či
pravoslavné církve, nemluvě o reformačních?
Mohla byste reflektovat zásadní rozpor mezi počty řeckokatolických duchovních, kteří přešli
a působili v pravoslavné církvi? Dá se to opravdu vyhodnotit tak, že KSČ ve svých interních
materiálech nadhodnocovala počty?
Proběhla po roce 1989 nějaká omluva ze strany pravoslavné církve za spoluprací s
komunistickou mocí vynucené sjednocení?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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