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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

Datum:              V Praze 13.5.2014                                              Podpis:

Druhá verze práce je nesporně lepší než prvá, odmítnutá. Autor se zřetelně snažil vzít v úvahu 
výtky, uvedené v posudcích, a podle možností práci zdokonalit. Je trochu škoda, že neuvádí 
více o svátosti smíření kromě lakonické zmínky o stálé zpovědní službě.  
Přehled udílených svátostí (křest, biřmování manželství) je orientující včetně údajů a tom, 
odkud žadatelé o svátosti přicházejí. Také jsou zajímavé informace o způsobech příprav ke 
svátostem u jednotlivých kněží, které svědčí jejich o poctivém, byť asi ne vždy adekvátním 
přístupu (P. Novicki).
Vůči trochu přísnému hodnocení autora, který nevidí jako pádný důvod to, že mnohé svatby 
jsou žádány na Svaté Hoře kvůli kráse místa, bych byl shovívavější – přání bych nepovažoval 
za nemístné. Spíš by bylo dobré zdůraznit, že celá analyzovaná situace svátostné služby na 
Svaté Hoře a její porovnání s farností Příbram svědčí o tom, že zejména křest a manželství 
není většinou lidí chápáno jako „slavnost, patřící do farnosti“, ale mnohem více jako „slavnost 
rodiny“. Což znamená určitý deficit, ne však úplný omyl. Tato skutečnost rezonuje se 
zkušeností mnohem obecnější a to nejen v naší zemi, ale i v jiných evropských zemích. 
Kdyby autor vzal v potaz poněkud širší výběr pastorační literatury a nebyl odkázán jen na 
českou, patrně by ho to zaujalo. 
Práce je poctivým shromážděním materiálu, méně dokonalé je jeho vyhodnocení. Autor také 
příliš nevyniká ve schopnosti důsledně vyřazovat z textu zbytné a neužitečné informace, ač v 
té věci udělal viditelný pokrok proti prvé verzi práce. 
Práci tedy k obhajobě doporučuji. 




