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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)

Uvedená diplomová práce má skutečně vynikající úroveň, jak po stránce formální, tak
obsahové. Vybrané téma je sice velmi široké, ale autor dokáže udržet "hlavní směr" bez
zbytečných vybočení. P. Dosoudil postupuje systematicky a logicky, své postoje argumentuje,
bohatě čerpá ze sekundární literatury, jejíž závěry však nepřijímá nekriticky. Za zmínku stojí i
to, že se neuvádí pouze literatura v češtině, ale i (a to převážně) v angličtině.
Autor dokáže analyticky vyzdvihnout teologický přínos k danému tématu v jednotlivých
hlavních proudech NZ, zároveň však se neztrácí v jednotlivých detailech, ale dokáže velice
zdařile syntetizovat své poznatky.
Zbývá dodat, že tato práce výrazně převyšuje standardní úroveň diplomových prací. Stojí za
úvahu, zda ji nenabídnout širšímu okruhu interesovaných, ať už v e-podobě, nebo v podobě
tištěné.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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