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1. CÍL PRÁCE   
 
Autorka si zvolila velmi komplexní téma přesahující nároky bakalářské práce a rozhodla se představit 
širokou škálu křesťanských komunit v syrském Aleppu, jejich dějiny, charakteristiku a současné 
postavení v nesnadné situaci válečné krize.  
Cíl práce byl naplněn. 
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, 

vhodnost příloh apod.): 
 
V případě diplomové práce Michaely Besedové jde o velmi náročné a složité téma, které zahrnuje jak 
znalosti z historie, zejména dějin církve již od antiky a prvního schismatu, tak znalosti syrských reálií  a 
dobrý vhled do současné politické situace.  
Velmi dobrou volbou bylo zúžení tématu pouze na oblast Aleppa, které umožňuje pojmout 
problematiku do značné hloubky. 
Autorka využívala jak anglické, tak arabskojazyčné zdroje. 
Kvalitu práce zvyšují velmi ilustrativní obrazové přílohy včetně anket, grafů, mapek a dokumentárních 
snímků.  

 
  
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 
 

 
Formální úprava této studie je na vysoké úrovni, jazyk je kultivovaný, odpovídá žánru a je dobře 
čitelný.  
Poznámkový aparát svědčí o velké pečlivosti zpracování tématu, obsáhlá bibliografie poskytuje 
představu o náročnosti práce a svědčí o mimořádné odpovědnosti autorky vůči předmětu jejího studia. 
  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

 originalita myšlenek apod.): 
 
 
Bakalářskou práci Michaely Besedové považuji za mimořádně kvalitní studii, která je nejen originální a 
katuální, ale i pečlivě zpracovaná a rozhodně by bylo vhodné ji publikovat. Úroveň této studie 
převyšuje požadavky kladené na bakalářskou práci a obstála by i jako práce diplomová. 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOB Ě (jedna až  
   tři) 

 
Domníváte se, že je podpora blízkovýchodních křesťanských komunit ze strany západních křesťanů 
adekvátní kritické situaci, případně jaká pomoc by mohla být účinná? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 
 
Narhuji hodnocení Výborně, případně udělení ocenění děkana.  
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