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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)

Diplomant zpracovává téma, které v našem (a pokud mi je známo, tak ani v jiném evropském) 
prostředí doposud zpracované nebylo. Přitom se jedná o velmi důležitou oblast pastorace, 
v níž je a bude v budoucnu zapotřebí citlivého přístupu při aplikaci kanonického práva do 
práva konfesního.
V předložené práci jsou pro tento účel velmi přínosné obě části: teoretická (3-11), v níž je 
věnován dostatek prostoru normám a principům, které je zapotřebí zachovávat při ustavení 
služby pastorační péče o pasažéry a zaměstnance letišť a leteckých společností; jakož i část 
praktická (12-13), v níž jsou shrnuty dosavadní praxe a zkušenosti letišť ve vybraných státech 
EU. počínaje Spojeným královstvím, konče sousedními státy České rpeubliky Německem a 
Rakouskem.
Při (kladném) hodnocení této práce beru v potaz nejen novum zpracovaného tématu, ale i její 
možný přínos pro církev v Česku: nedávno zavedena a krátce poté zrušena pozice letištního 
kaplana na Letišti Václava Havla v Praze ukazuje, že je na straně ordináře, jež je kompetentní 
tuto službu ve své diecézi, anebo ČBK, která se může touto otázkou zabývat v prostoru celé 
ČR, mít zapotřebí nejen dobrou vůli, ale především připravený fundovaný projekt, zaručující 
udržitelnost tohoto postu jak z hlediska práva církve, tak z hlediska práva státu, zejména když 
chybí mezináírodní smlouva mezi Svatým Stolcem a Českou republikou.
Jediné, co (kromě drobných omylů a nepřesností, které autorovi při poslední korektuře unikly) 
lze práci vytknout, je absence jakýchkoli příloh (texty smluv a dohod v jednotlivých státech, 
tabulka s počty letišť a počtem duchovních prostorů, příp. fotografie některých z nich), které 
by mohly diplomovou práci posunout ještě do vyšší úrovně, která je však už nyní na velmi 
vysokém stupni.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Lze stručně shrnout dosavadní zkušenosti v této oblasti ve zkoumaných státech jako 
pozitivní?
Jaký je názor diplomanta na možné znovu zavedení služby letišního kaplana v ČR?
Byla by při nedostatku kněží a jáhnů u nás řešením např. služba pastoračních asistentů, kteří 
by prošli speciální přípravou a formací?

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