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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

Autor sice dodržel strukturu zadání bakalářské práce a ke každému bodu něco napsal. 
Informace, shromážděné v jednotlivých kapitolách a podkapitolách jsou bohužel většinou 
neuspořádané a nehierarchizované co do významu (tak trochu stylem: “Co mi přišlo pod 
ruku“). Autor si dal také málo práce s vyhledáváním informací. Nejen, že existuje v práci 
nezmiňovaná monografie P. Krzysztofa Drzazgy, ale bylo napsáno a na KTF UK obhájeno 
několik závěrečných prací, které se zabývají poutními místy v naší zemi a tedy i Svatou 
Horou a existuje i další literatura, zabývající se fenoménem poutí a poutních míst. Není tedy 
možné v takovéto práci charakterizovat Svatou Horu jen podle pramene z časopisu, navíc z 
textu, pořízeného roku 2001! 
Dále autor často nerozlišuje informace nezbytné a zbytné (např. kdo má kdy kterou 
bohoslužbu - str.13), vrcholem je až komická informace, že P. Břicháček oslovoval lidi „Ty 
šiško“ (str. 28). Rozhodně zbytné jsou také popisy průběhu udělení svátostí křtu, biřmování a 
manželství – nijak textu neslouží. 
Překvapuje, že se autor minimálně zmiňuje o svátosti smíření, ač zpovědní služba je pro 
Svatou Horu charakteristická a je nesporně významná. Souhrnné informace od zpovědníků by 
zde byly na místě.   
Lépe by mělo být zpracováno téma proč je Svatá Hora farností, když většinu charakteristik 
farnosti nesplňuje.  Informace, že byla jako farnost ustanovena roku 1994, je sice dle katalogu 
správná, ale neúplná, protože farností byla Svatá Hora i podle katalogu z roku 1975. Kromě 
toho by bylo třeba vyhledat a citovat dekret, kterým byla farnost roku 1994 ustanovena (a 
byla svěřena řeholi?) – možná, že v něm byla nějak farnost charakterizována. 
Kromě zjištění skutečností odkud žadatelé o udělení svátostí křtu dětí, biřmování a manželství 
pocházejí, není nijak teologicky zpracováno, v čem skutečnost, že většina žadatelů je z obcí 
mimo Příbram splňují a v čem nesplňují podmínky dalšího života ze svátostí. Také vlastně 
není zkoumáno, jak praxe udílení svátostí na Svaté Hoře odpovídá či neodpovídá Směrnicím 
pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské, čili partikulárnímu právu. 
Práce je tedy bohužel jen jakýmsi polotovarem, který by si žádal dopracování, aby jí bylo 
možno kvalifikovat jako práci, která splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci. V 
předloženém tvaru jí k obhajobě doporučit nelze.  



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