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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
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich

nesplňuje

splňuje
s výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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

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

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

Téma práce je velice zajímavé v kontextu blížícího se XIII. řádného generálního shromáždění
Synody biskupů, kteří budou společně reflektovat na téma: „Nová evangelizace pro předávání
křesťanské víry“. Autor ve své práci přibližuje jednotlivé aspekty evangelizace a pastorace.
Dále na příkladu mimofarních aktivit čtyř vybraných řeholních kongregací ukázal důležitost a
nenahraditelnost řeholí v oblasti evangelizace a pastorace. Za přínos považuji, že u každé
řehole je připojen detailný rozbor a statistické zhodnocení vždy jedné stěžejní aktivity, která
danou řeholi více charakterizuje. Z pohledu struktury, formy i logiky je práce velmi zdařilá.
Seznam použité literatury je bohatý.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Které nové aktivity, dle vašeho soudu, by mohly ještě řeholní společnosti nabídnout dnešnímu
člověku?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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