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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího

Práci hodnotil(a): PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, PhD. ThD.

Práci předložil(a): Zuzana Samohejlová

Název práce: Dějiny Tovaryšstva Ježíšova v českých zemích se zaměřením na Klatovy


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):


Cílem práce bylo předložit vývoj Tovaryšstva Ježíšova v českých zemích s užším zaměřením na Klatovy. Záměr považuji za naplněný.


2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Studentka zvolené téma zpracovala stručně, přesto neopomněla žádnou důležitou složku a práci zřetelně strukturovala. Výsledný obraz je uchopitelný a skýtá jasnou podobu o řešené problematice. Jedná se o práci popisnou, bez rozsáhlejší analytické či hodnotící části; po obsahové stránce však text neobsahuje žádná výrazná pochybení. V části věnované klatovskému gymnáziu se studentka možná až nadbytečně zaměřila na obecnější popis života jezuitských škol – na druhé straně s ohledem na význam gymnázia pro rozvoj města lze tuto nevyváženost tolerovat. V obecnějších pasážích (např. poměry v českých zemích na přelomu 16. a 17. století) bylo vhodné rozšířit bibliografii. Přílohy považuji za vhodné a dokládající předchozí text.


3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Práce po formální stránce netrpí žádnými zásadními nedostatky – kapitoly jsou logicky strukturované, citační a odkazový aparát je korektní. Jazykový projev gramaticky i stylisticky nijak nevybočuje. Kvalita příloh je na potřebné úrovni.

4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Bakalářskou práci hodnotím jako poměrně zdařilou; sice bez výraznější přidané hodnoty, ale také bez větších pochybení a nedostatků. Studentka zvolené téma zvládla na solidní úrovni a podala zřetelný, byť stručný a v mnoha ohledech zjednodušený obraz působení jezuitské řehole v českých zemích i na Klatovsku. Jedná se o standardní práci umožňující obhajobu.

5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):


Jaký význam mělo působení jezuitské koleje pro rozvoj Klatovska?



6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 


velmi dobře
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