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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)

Velmi zdařilá práce, dobře psaná, s jasnou strukturou, srozumitelným jazykem, dobře
formulovaným cílem, přehlednou metodou a ověřitelnými závěry.
Na práci lze ocenit zejména dobré propojení celkového pohledu na českou situaci a detailního
příkladu, široké znalosti sekundární literatury (zde lze vytknout opomenutí dvoudílné knihy
Konráda), i schopnost kriticky zhodnotit situaci.
V práci je zcela opomenuta nová "duchovní/liturgická hudba" která bývá charakterizována
přívlastky "kytarová" nebo "pro mládež". Není to špatně, jen by bylo vhodné na toto
vymezení upozornit čtenáře; stejně tak by bylo např. správné uvést kritéria volby konkrétních
církevních otců citovaných v kapitole 2.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Co by autorka navrhla pro další rozvoj zpěvníků pro liturgickou hudbu?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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