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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
              

D. Průběh zpracovávání práce

ano ne

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)

Klára Severová zde navazuje na svou úspěšnou bakalářskou práci pojednávající o dějinách 
ždárského kláštera od jeho založení v polovině 13. století zhruba do poloviny století 
následujícího. V zásadě se drží stejného postupu jako v práci předchozí - začíná  detailním 
rozborem všech pramenů a literatury a pak sleduje hlavní téma. To má zde dvě, resp. tři části -
vlastní dějiny kláštera, výkon zakladatelských práv a hospodářství kláštera. Práce je psána 
s maximální pečlivostí, autorku vedla snaha zachytit každý detail. Poctivě sleduje a správně 
cituje prameny i literaturu. Nicméně množství detailů je tu spíše na škodu, zvláště 
v přepodrobné části o zakladatelských právech, kde sleduje jejich jednotlivé nositele. Za 
takovou práci by se jistě nemusel stydět ani Rudolf Urbánek, víme však, že metodicky je to 
slepá ulička. Čtenářsky se totiž stává neúnosnou. 
Přesto chci zdůraznit, že autorka předvedla, že je schopna samostatné vědecké práce, že je 
pilnou a poctivou badatelkou a že dokáže zvládnout skutečně velké množství pramenů a 
literatury. Její práce rozhodně postačuje na nároky kladené na práce diplomové. Proto ji rád 
doporučuji k obhajobě! 

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:           27. května 2015                                                      Podpis:          


