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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)

Diplomová práce se podle svého názvu zabývá dějinami 20. století, ve skutečnosti je však její 
celá třetina věnována počátkům cisterciáckého řádu i samotného kláštera v Oseku. Autor pak 
bez varování skočí (na straně 23) rovnou do 20. století, kde se soustředí na postavu převora 
Zikmunda Kapice a na poválečný odsun (vyhnání) německých mnichů. Kdyby se práce 
jmenovala "Osudy převora Kapice" nebo "Osek v letech 1945-1948" bylo by to ještě jakž-
takž v pořádku. V ústředních kapitolách své práce se totiž Petr Konopík opírá o osobní 
vzpomínky několika málo pamětníků na zmíněného převora a tehdejší události. Zbytek je 
ovšem výsledkem jednoduché kompilace několika základních děl (v češtině) o cisterciácích, 
dostupných ve fakultní knihovně. Takto snadná ale práce historika (ani církevního ani jiného) 
rozhodně není. Nehledě na to, že i k samotnému odsunu bude v českých i sudetoněmeckých 
archivech celá řada písemných pramenů.Ty tu ovšem vůbec nejsou zohledněny. K obhajobě 
tedy doporučuji jen s velkými výhradami! 



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:           4. června 2014                                                       Podpis:

1. Poválečný odsun německého obyvatelstva
2. Písemné prameny k dějinám českých klášterů ve 20. století 


