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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

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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

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)

Diplomová práce Bc. Magdy Buškové s názvem "Mystická cesta sv. Terezie od Ježíše:
reflexe v českém prostředí od roku 1900 do současnosti" splňuje všechna obsahová i formální
kriteria pro tento druh písemného projevu.
V úvodu jasně formuluje cíl práce, metodiku, prameny a logické rozvržení hlavních částí.
Struktura sleduje dílo Terezie z Avily Vnitřní hrad v jejích mystických příbytcích, přičemž
hlavním přínosem práce je reflexe nad tímto mystickým traktátem z pera českých a do češtiny
přeložených autorů, respektive jak se v českém duchovním prostředí interpretovaly tyto
příbytky.
Po formální stránce adekvátně odkazuje na primární i sekundární literaturu, která jí slouží
jako podpůrná pro vlastní teze a intepretace díla. Provádí zde pečlivou syntézu názorů podle
navrženého postupu.
Literatura je dostatečná a správně formálně rozdělena.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Kde autorka shledává důvody úspěchu této spirituality v českém prostředí křesťanském i
mimokřesťanském?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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