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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:

Autorka prokázala schopnost nejen orientace v pramenech a literatuře, ale i jejich velmi dobré 
zpracování. Práce je solidní, je patrné autorčino dobré porozumění probírané látce. I když 
práce vlastně neobsahuje nové skutečnosti, obohacuje chápání liturgie srovnáním východní a 
západní tradice, kterou běžně málokdo koná. Drobných překlepů jsem zaznamenal minimum. 
Je třeba vyslovit uznání za dobrou jazykovou stránku práce, když čeština není autočinou 
mateřštinou.  
Kritickou poznámku lze snad učinit jen k závěru. Na jedné straně je třeba ocenit, že to není 
kratičký závěr napsaný ve spěchu. Ale méně by asi zde bylo více - bylo by milé, kdyby závěry 
z poctivé předchozí práce byly poněkud stručnější a pregnantnější a neopakovalo se zbytečně 
něco, co už bylo podáno v předchozích částech textu. Ale i tak jde o práci nadprůměrně 
zdařilou.  


