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1. Kritické zhodnocení
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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 
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)



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě                       doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Předkládaná práce se snaží shromáždit, vyhodnotit a systematicky předložit různorodá 
svědectví o průběhu liturgické reformy v týnské farnosti za působení faráře J. Reinsberga. 
S ohledem na skutečnost, že týnská farnost byla po desetiletí jedinečným centrem života 
pražských katolíků, jde o studium velmi užitečné.

Autorka poměrně jasně definuje své cíle, stav dosavadního bádání i metody své práce. 
V závěru také výstižně shrnuje dosažené výsledky, včetně konstatování limitů daných 
charakterem pramenů. Vedoucí práce hodnotí zvláště metodickou přípravu pro pořizování a 
zpracovávání interview s pamětníky. Použité metodické příručky se určitě měly objevit 
v seznamu literatury.

Seznam literatury, resp. jeho pramenná část společně s přiloženou bibliografií J. Reinsberga 
představuje dobré východisko. Chybí v něm však seznam rozhovorů s pamětníky, které 
během práce vznikly, a informace o jejich možném dohledání. Výčet sekundární literatury je 
dosti skromný, jeho rozšíření by práci velmi prospělo, zvláště ve vztahu k pasáži o 
liturgickém hnutí a reformě. 

Struktura práce je jednoduchá a funkční a studentka podle ní úspěšně postupuje.

Text obsahuje některé drobnější jazykové chyby a okrajová vyjádření, která - pokud je čtenář 
vezme doslovně - nejsou adekvátní interpretací faktů (viz "vynalezení pozdravení pokoje" na 
str. 54).

S ohledem na bakalářskou úroveň práce a na charakter zachovalých pramenů má vedoucí tuto 
práci za dobře zvládnutou a přínosnou z hlediska liturgické vědy v našem prostředí.

Narazila studentka během shromažďování svědectví a během jejich zpracovávání na podněty, 
které by považovala za zajímavé a vhodné k dalšímu zkoumání?
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