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 Předložený elaborát má celkem 128 započitatelných tiskových stran, takže 

nejenom splňuje, ale také překračuje požadavky na délku diplomové práce. 

Rozsahem by dokonce mohla aspirovat na práci licenciátní nebo tak zvaný malý 

doktorát. 

 Autorka přiznává, že vychází z předchozí bakalářské práce o mariologii 

Lva XIII. Mohu dosvědčit, že využité partie předchozího spisu jsou opravdu 

výrazně přepracovány a doplněny. Rozsah i obsah nynější diplomové práce jasně 

dokládají, že jde o zpracování nové. 

 Dílo je logicky rozčleněno do úvodu, celkem tří kapitol a závěru. První je 

věnována životním osudům Ludvíka Grignona a Lva XIII. Druhá partie pojednává 

o mariologii prvně zmíněného. Ve třetí se nejprve hovoří o grignonovských 

inspiracích v magisteriálních textech papeže Lva XIII. a následně o 

mariologických titulech v encyklikách Lva XIII. 

 Autorka pracuje s prameny v cizích jazycích a její práce tematicky 

představuje novum minimálně v české jazykové oblasti. S teologickým potažmo 

mariologickým myšlením autorky i s jejími metodologickými postupy mohu 

vyslovit souhlas. 

 Určitou vadou na kráse je to, že autorka často nerozděluje text do odstavců, 

což je na úkor čtivosti a přehlednosti. Povšiml jsem si také překlepů, jedná se 

zejména o  data, kde na několika místech je v letopočtu místo osmnáctky 

devatenáctka. 

 Celkové hodnocení práce: Sluší se připomenout, že autorka při sepisování 

díla musela překonávat opravdu značné překážky a zdravotní problémy. To, že 

práci dokončila, hodnotím coby svědek procesu bez nadsázky jako prokázání 

heroických ctností. Práce s cizojazyčnými prameny a druhotnou literaturou je 



třeba patřičně ocenit. Autorka také pracovala velmi samostatně. Přínosnost díla je 

nesporná, protože minimálně v naší jazykové oblasti není k dispozici na dané 

téma nic jiného. Vystopování grignionovských inspirací v magisteriálních textech 

Lva XIII. je objevné i na mezinárodní úrovni. Bylo by velmi dobré, kdyby na 

základě této práce vznikla odborná studie editovaná v některém univerzitním 

periodiku. Technické nedostatky, které jsem zmínil výše, jsou dlužny potížím a 

časovému tlaku, s nimiž se autorka musela potýkat. Práci plně doporučují 

k obhajobě. Navrhované hodnocení: Výborně. 
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