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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)

Autorka nachází paralelu mezi teologickým dílem, encyklikou Deus caritas est, a 
neteologickým literárním dílem Jozova Hanule. Samotná volba tématu je originální a autorka 
se nemůže přímo opírat o literární zdroje.

Bylo by přílišné říci, že tato dvě díla pojednávají o stejné věci, ale přesto je spojuje pojetí 
podob či stupňů lásky, kterými postupně prochází Hanule a které charakterizuje Benedikt 
XVI. Konkrétně jde o erós a agapé, ne ovšem jen v abstrakci, nýbrž v případě Květy Legátové 
v drsné realitě německé okupace.

Jazykový styl práce je náročný, ale bezchybný. Je zřejmé, že práci velmi prospělo, že měla 
předchůdce v bakalářských pracích na PdF UHK a že autorka studovala obory Jazyková a 
literární kultura a Náboženská výchova.

Z hlediska interpretace literárního díla i z hlediska teologické interpretace musíme hodnotit 
práci jako  výbornou a natolik vyspělou, že by si zasluhovala nějaké formy publikování.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:           14.8.2013                                                       Podpis:

Do jaké míry jsou paralely mezi dílem Benedikta XVI. a Květy Legátové skutečné, reálné? 
Nebo do jaké míry jsou de facto výtvorem autorky této práce?


