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Formální a jazykové hodnocení 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám X   
Formální zpracování práce  X   
Dodržení zásad citačních pravidel a kritického aparátu X   
Úroveň a zpracování příloh X   
Práce má odpovídající jazykovou úroveň X   

 

Obsahové hodnocení 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Jsou jasně formulovány cíle a metodologie X   
Autor dosáhl stanovených cílů  X   
Autor práce kriticky pracoval s prameny a dalšími odbornými 

zdroji 
X   

Soudy autora a jejich hodnocení jsou argumentačně 

zvládnuty 
X   

Autor práce ovládá odbornou terminologii  X   

 

 

 

 



Průběh zpracování práce 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Autor práce pravidelně konzultoval s vedoucí práce X   
Autor pracoval samostatně a přicházel s novými tvůrčími 

podněty ke zpracování své práce 
X   

 

Slovní hodnocení 

Autorka v diplomové práci sleduje vliv myšlení doby osvícenství na duchovní a národní 

formování české společnosti v osmnáctém a devatenáctém století. Toto období je 

charakteristické mohutnými změnami odvislými od postupné sekularizace a industrializace 

společnosti. A jak nakonec ukázaly události spojené s prvním vatikánským koncilem, katolická 

církev nebyla schopna účinně reagovat na tuto nově vzniklou situaci. Sledujíc cíl, autorka 

logicky rozdělila práci do šesti hlavních kapitol: filozoficko-teologická reflexe doby; reformy 

v českých zemích; svobodné zednářství a jeho dědictví; dále se věnuje reflexi počátku národní 

obrody; představuje v dobových souvislostech mimořádné osobnosti národního obrození; 

poslední kapitola představuje revoluční roky 1848-1849. Velmi pozitivně hodnotím, že autorka 

dokázala kriticky přistoupit k fenoménu svobodného zednářství. Představila velmi zdařilým 

způsobem velkou osobnost obnoveného josefinismu Bernarda Bolzana. Autorka ve své práci 

vycházela z pramenného materiálu; zpracovala značné množství relevantní odborné literatury 

(autoři: Lochman, Winter, Palouš, Masaryk, Kaňák, Slavík ad.) a dalších odborných zdrojů. 

Příkladným je rozsáhlý kritický aparát.    

 

Celkové hodnocení práce: 

Diplomovou práci paní Bc. Ivany Karasové považuji za výbornou a odpovídající bez výhrad 

nárokům, které jsou kladeny na tento typ kvalifikační práce. Autorčin zájem o dané téma byl 

po celou dobu řešení práce příkladný, pracovala systematicky, samostatně a velkým vnitřním 

zaujetím.   

Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 

 

 

Otázky a náměty k obhajobě:  Diskuse k pojmu tzv. zemského vlastenectví. 

 

V Praze dne 15. května 2014                            


