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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;

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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

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

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)

Autor si vybral téma, které souvisí i s jeho profesí hudebníka. Je milé vidět souvislost vlastní
profese a její teologické reflexe.
Je explicitně podána metodologie i cíl práce. Tento cíl je v závěru práce naplněn.
Práce je smysluplně rozdělena na logické celky.
Stěžejní pro kvalitu práce je zakotvení Biblických písní Antonína Dvořáka do teologického
kontextu žalmů v Písmu.
Autor také velmi s velkou erudicí zakotvuje Biblické písně do celého ostatního díla Antonína
Dvořáka.
Z textu práce je znát horoucnost a lásku autora k vybranému tématu. Takový citlivý a pokroný
vztah se vidí málokdy. Na druhou stranu mi poněkud chybí kritický odstup od tématu.
Vůči práci nemám větších námitek a s radostí ji doporučuji k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
V práci je zmíněn Gustav Mahler. Nakolik znal a prováděl Dvořákovo dílo a nakolik z něj ve
svých symfoniích vycházel, pokud vůbec…?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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