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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. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano

ne

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
D. Průběh zpracovávání práce

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

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

Předkládaná diplomová práce prodělala mnoho změn během svého vzniku. Původní zájem
autora i možnosti přístupu k pramenům způsobily mnoho změn a odevzdaná práce je
výsledkem dlouhého úsilí a nakonec nejzdařilejší verzí.
Zvolené časové období se zdálo zpočátku jako vhodné pro předpokládané změny v životě
arcidiecéze a také očekávané proměny v činnosti arcidiecézní charity i farních charit. Během
vzniku se ukázalo téma jako velmi široké a bylo nutné se zaměřit jen na činnost organizací
zřízených nebo registrovaných jako církevní právnické osoby, tím se sice ochudil obraz o
mnohé aktivity, které vznikaly jako občanská sdružení nebo i lékařská nestátní zařízení, ale
byla zachována metodická přesnost. Nakonec i toto omezení nevyhovovalo možnostem
rozsahu diplomové práce a byla zvolena pouze Arcidiecézní charita Praha, které je určitým
nadřízeným orgánem farních charit, které má metodicky vést, ale na druhou stranu se značně
odlišuje od toho, co farních charity různých velikostí skutečně dělají.
Autorovi patří uznání k trpělivému shromáždění relevantního materiálu, ze kterého bylo
vycházeno při definování rozsahu činnosti ADCH Praha. Mnohé chybějící dokumenty nejsou
projevem autorovy povrchnosti nebo liknavosti, ale jsou skutečně nepřístupné. Jejich nalezení
a vytvoření formátu, který by dovoloval aspoň nějaké shromáždění, je značným dílem vlastní
badatelské činnosti.
Zpracování přehledů činnosti by však bylo vhodné více doplnit o analýzu a z ní vyplývající
nějaké závěry.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Naplňuje činnost ADCH Praha ideály charitativní činnosti nebo jen rozvíjí aktivity, které by
mohla konat jakákoliv jiná organizace?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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