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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. 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)

Práce kolegyně Drobkové je navýsost zajímavá a dobře zpracovaná. Kriticky opřená o 
předchozí bádání (Dachovský, Hofmanová, Houška) podstatně rozšiřuje jejich závěry o 
vlastní bádání  v rozhovorech s pamětníky a o velmi pečliovou heuristickou paráci
s archivními prameny (archiv Konventu pražských františkánů, Národní archiv Praha, Archiv 
bezpečnostních složek MV ČR, soukromé archivy). Rozbor díla Josefa Jana Bárty je spíše  
popisem. Možná by do budoucnosti prospěl větší teologický ponor do odkazu tohoto teologa.
Z výše zaškrtnutých hodnocení vyzdvihuji pečlivost, hezkou češtinu a osobní zájem, který 
z textu diplomové práce vysvítá. Kritické poznámky jsou jen formální: Urban na s. 50 nebude 
Josef, ale Jan Evanglista, žaltář, o němž je řeč na s. 22 nebude nový výklad, ale překlad nové 
latinské verze z pontifikátu Pia XII, Otta Mádr by se zlobil, neboť byl hrdný na Otu. Tyto 
drobnosti nemoho zastínit kvalitu a přínos práce!



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:           22. května 2013                                                       Podpis:

Bylo by dobré něco povědět o Bártovi teologovi a doplnit informace ze s. 91: důvody neschod 
s biskupem Tomáškem.


