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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)

Jedná se o velmi zdařilou práci v oboru církevních dějin. Autor se metodologicky dobře 
vypořádává s úkoly tohoto oboru, který se pohybuje na pomezí historie a teologie. Sevřené a 
mimořádně zajímavé téma jediného mužského kláštera husitské Prahy mu umožnilo hlouběji 
proniknout do dějů tehdejší vzrušené doby. M. Pohunek využil všechny důležité prameny, 
počínaje kronikou Vavřince z Březové, přes Helmlingův emauzský listinář (Die Urkunden des 
Stiftes Emaus) až po listiny z fondu Archiv zrušených klášterů, uloženého dnes v pražském 
Národním archivu. Takřka celou první polovinu své práce věnuje  počátkům laického 
přijímání z kalicha v Čechách. To bylo hned  na počátku husitské revoluce zavedeno i 
v Emauzích, což byla  podmínka  další existence tohoto kláštera. V druhé půlce pak diplomant 
sleduje věroučnou a liturgickou situaci Na Slovanech v době husitské až po rok 1442, kdy 
došlo ke sjednocení pražských utrakvistů. Dospívá k názoru, že se v Emauzích, byť vlastně 
náhodou, vytvořil velmi zajímavý náboženský experiment spojující myšlenku reformace 
s ideou monasticismu, který neměl ve své době, ani dlouho poté, žádné obdoby.  

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

1. Podoba slovanské liturgie v Emauzích
2. Přijímání sub utraque - nezbytná podmínka ke spáse?

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

Datum:           4. června 2014                                                      Podpis:          


