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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
              

D. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty               



Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Autorka připravila ve své práci uspořádaný vhled do značně nepřehledné „všehochuti“ 
programů v rámci Noci kostelů. Za to jí patří dík a uznání. Právě tak je chvályhodné, že ve 
své práci přibližuje nejen vznik Noci kostelů v naší zemi, ale i v třech zemích sousedních. 
Z jejího průzkumu tří ročníků Noci kostelů v Arcidiecézi pražské vyplývá zřetelně, že náplň 
při vší různosti je především preevangelizační. Autorka vcelku mlčky předpokládá, že je to 
tak správné. Bylo by dobré, kdyby toto své (jistě oprávněné) hledisko jasněji vysvětlila.     
Práci nezdobí řada nepřesných nebo neobratných vyjádření zejména v teoretické části (např. 
„zasvěcené stavy“ – str. 11, kostel – „stánek Božího přebývání“ – str.24, apod.). Jakož i 
„redakční nekázeň“, kdy nepíše jen to, co je třeba vyjádřit, ale ledacos, co jí při tom napadne, 
ale myšlenkovému toku to neslouží, ba přímo překáží (např. str. 13, str. 36-38). 
Dosti závažné je, že autorka v některých místech v podstatě skládá text téměř jen z citací 
(např. str.20 nebo str. 40), aniž vyjádří proč se na autoritu odvolává nebo jaké mají citace v 
textu oprávnění.  Potom se stane, že za sebou uvede dva velmi různé způsoby chápání 
významu kostela (Hanus a Adam), aniž k tomu zaujme jakékoliv stanovisko. 
Je škoda, že autorka v závěru práce nevyužila více poznatky z teoretického úvodu, tedy že 
jasněji zdůvodnila svá (správná!) hodnocení akce Noci kostelů. 
Přes všechny výhrady jde o poctivě odvedenou práci, která dává určitý strukturovaný vhled 
do této akce, jejíž význam zřejmě stále roste.  Práci doporučuji k obhajobě. 

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:           13.8.2015                                                      Podpis:          


