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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. Průběh zpracovávání práce
ano

ne

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

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

Bakalářská práce má velice jasnou strukturu: nejdříve přibližuje historický vývoj zvolené
obce, potom ukazuje, co to je farnost v různých pohledech a představuje určitou typologii
farností a nakonec (ve třetí kapitole) ukazuje vznik a rozvoj zvolené farnosti.
Autor velmi pečlivě uvádí odkazy na jednotlivé dokumenty, se kterými pracuje – ať jde o
tištěnou literaturu, ať jde o internetové zdroje – ale s literaturou fakticky nepracuje: pouze
uvádí fakta z jednoho zdroje, aniž by je příliš ověřoval nebo s nimi polemizoval. Někdy jedna
citace navazuje přímo na druhou. Současně s tím je potřeba dodat, že takto vytváří autor
celkem realistický obraz obce a farnosti, kterou si zvolil jako téma své bakalářské práce.
Osobním autorovým přínosem je snaha o kvantitativní zachycení život farnosti na základě
počtu zápisů v jednotlivých knihách farního úřadu (kap. 3.3.2, str. 34). Nárůst je uveden
násobkem původního období, zůstává však otázka, co bylo příčinou: zda pouze zvětšení
prostoru, větší počet míst k sezení nebo pastorační změna života farnosti.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
V jakém ohledu se může říci, zda je život farnosti po otevření a posvěcení kostela v roce 1994
lepší či horší.
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