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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

nesplňuje

splňuje
s výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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)

Práce mgr. Štěpána Smolena je ukázkou brilantní syntézy lexikologické analýzy s patristickou
a spiritiuální dimenzí. A nejen to, práce vykazuje i pozoruhodnou literární dovednost autora a
schopnost uchopit aktuální dosah patristického textu. Málokdy se oponentovi stane, že by se
nemohl odtrhnout od čtení práce a těšil na další čtení. Mám-li dohledávat kritické poznámky,
pak by práci zkrášlilo, kdyby byla literatura pečlivěji roztříděna podle primárních pramenů a
sekundární literatury. Pro celistvost by pak přispěla drobná historicko-spirituální kapitolka o
klasické z benediktýnské tradice vycházející koncepci stabilitas loci. Přes tyto drobnosti práci
hodnotím navýsost kladně, pokud autor bude mít chuť, může se jeho diplomová práce stát
základem prací dalších, případně ji může navrhnout k publikaci. Jednoznačně doporučuji
k obhajobě s hodnocením eminenter cum laude.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Alespoň stručně něco přidat z dějin stabilitas loci. A proč si autor myslí, že se akédie až tak
nedá srovnávat s podobnými současnými fenomény psychických problémů (srov. pozn. 385
na s. 59.
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