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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
              



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:           10.6.2014                                                       Podpis:

Práce vyčerpávajícím způsobem zpracovává zadané téma a tím je zajímavá i užitečná. 
Důsledně se drží zvolené metodiky a zvolené oblasti zkoumání, takže je přehledná a text 
nikam „nezabíhá“. Autorka si dala velkou práci s vyhledáváním pramenů a také chvályhodně 
uvádí, kdy a kde prameny nelze dohledat. 
Protože jde o práci nadprůměrné kvality a podle názoru oponenta by bylo žádoucí její 
publikování, upozorňuje oponent na některé drobné nedostatky, které by bylo dobré v případě 
publikování odstranit: 
- na str. 12 je zmiňována encyklika papeže Pia IX., aniž je zmíněn její název a citace;
- obec zmiňovaná na str. 31 je zřejmě správně „Zavlekov“, ne Zamlekov;
- str. 34: kostel sv. Jan Nepomuckého v Hradci Králové není jediný se zachovanou 
beuronskou malbou u nás – zachována je ještě u sv. Gabriela v Praze na Smíchově;  
- str. 65: výrazem „sedmeré svěcení kněžstva“ je patrně míněno udílení a přijímání nižších a 
vyšších svěcení, kterých bylo skutečně sedm;(str. 28)
- vědecké práci tak úplně nesluší používání (významově nadbytečných) opakujících se úvodů 
typu: „Nejprve pár slov k historii semináře“ , nebo „Po pojednání o biskupských seminářích 
přicházejí na řadu teologické fakulty“, které jsou vhodné spíš pro mluvené slovo.   
Práci s potěšením doporučuji k obhajobě, ač vzhledem ke kvalitám práce možná nebude co 
hájit. 


