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1. Aktuálnost a náročnost obsahu práce:

Téma práce je filosoficko-historicko-teologické, které se věnuje tématu postavám, které
měly vztah k řádu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Autorka zvolila
tematiku, která má velký význam pro pochopení křesťanských hodnot v České
republice. Spirituální aspekty v předložené práci jsou uchopitelné. Zvolené téma
prokazuje aktuálnost i náročnost předložené diplomové práce.

2. Kvalita zvládnutí teoretických východisek a vhodnost použitých metod:

Autorka diplomové práce

se spokojila se stručným úvodem, neuvádí ale žádnou

metodologii, kterou bude používat. Obsah práce prokazuje zvládnutí teoretických
východisek a postup realizace práce je logický, přehledný a přesvědčivý. Teoretická
východiska, zejména historicko-teologická,

byla vhodně použita. Autorka napsala:

„Cílem mé práce bylo seznámit čtenáře s životy těchto řeholnic z úhlu pohledu

kongregace.“ Toto seznámení by mohl udělat i novinář, který není veden
badatelským zájmem. Cíl diplomové práce musí spočívat v badatelském pokusu ze
strany diplomanta.

3. Úroveň využití informačních zdrojů:

Autorka diplomové práce využila dostatečné množství informačeních zdrojů ve formě
vydaných publikací a pomocí archivu i internetu. Úroveň využití všech potřebných

informací je vysoká. Autorka prezentuje studijní literaturu

vhodným způsobem

s rozlišením na prameny a sekundární literaturu. V práci je prokázán poznámkový
aparát, který dokládá význam textu.

4. Celková struktura diplomové práce:
Práce je členěna na základní čtyři kapitoly, které na sebe logicky navazují. Jednotlivé
kapitoly jsou pak členěny do podkapitol, které prokazují nutnou relevanci k pochopení
a přehledu vybrané tematiky. Přílohy v prezentované práci jsou přidány.

5. Analytičnost a původnost práce:
Práce vyznačuje znaky originality autorky diplomové práce. Původnost práce je
prokazatelná. Jednotlivé analýzy textů, ze kterých autorka diplomové práce vychází,
odpovídají standardům diplomových prací.

6. Jazyková a formální stránka bakalářské práce:

Jazyková stránka práce je na potřebné úrovni. Formální stránka práce odpovídá
vysokoškolským zvyklostem na Husitské teologické fakultě UK a autorka správně cituje
a odkazuje na studijní literaturu. Diplomová práce je pečlivě napsaná.

Závěr:
Oponent doporučuje diplomovou práci Marcely Bartošové – Bártové a hodnotí
tuto práci známkou „výborně“.

Otázky k obhajobě:
Jaký úmysl byl autorky s přiložením příloh? Jakou má vypovídací hodnotu?
Jaký příspěvek této práce může být k přihlédnutí k ekumenickému hnutí?

