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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

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Předložená práce představuje velmi solidní a pečlivý výsledek snahy zachytit život a
pastorační činnost komunity františkánů v Liberci v období normalizace. Oponent velmi
oceňuje text jako celek, dokládající nevšední úsilí i trpělivost autora.
Tři drobné poznámky:
Jakkoliv je obsah první kapitoly platný, její název se vzhledem k zejména první části obsahu
této kapitoly nejeví jako nejvýstižnější. První část druhé kapitoly o pastoraci v období
normalizace mohla být pojednána poněkud stručněji vzhledem k názvu-tématu práce jako
celku. Nemálo dat a informací, které obsahuje, je bezpochyby pravdivých, nicméně s přesně
vymezeným tématem této práce nesouvisí bezprostředně a naopak pravděpodobně již
posloužilo jako víceméně samostatná témata jiných publikací.
Závěrečný seznam literatury by si zasloužil vzhledem k rozmanitosti svých položek
podrobnější členění.
Tyto kritické poznámky nicméně nechtějí zpochybnit celkově vysokou úroven předložené
práce jako celku. Oponent ji s uznáním doporučuje k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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