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1. Shoda obsahu s tématem
Autor se při vypracování práce držel zvoleného a vymezeného tématu.
2. Struktura práce a obsahové hodnocení
Práce je dělena do šesti hlavních částí s poetickými názvy. V první kapitole autor stručně
představuje zázemí a důležité momenty ze života V. Neuwirtha. Ve druhé kapitole následuje
náčrt vývoje Neuwirthem založeného „Společenství“ až do jeho odchodu do exilu. Počátku
Neuwirthova exilu, jeho lovaňským aktivitám a odchodu do Frankfurtu n. M. se věnuje
následující třetí kapitola. Čtvrtá je zaměřena na Opus bonum, včetně krizových momentů až
do jeho odchodu z OB. Pátá kapitola se věnuje Neuwirthovým aktivitám po odchodu z OB.
Krátká šestá kapitola nastiňuje Neuwirthovu situaci po návratu z exilu až do jeho smrti.
Práce je doplněna o dokumenty a obrazovou přílohu.
3. Stupeň obtížnosti zpracování, volba a použití pramenů a literatury
Autor využil odpovídající prameny (včetně vzpomínek pamětníků), z nichž některé dosud
nebyly využity, a odpovídající literaturu. Výsledkem zdařilý text zaměřený na exilové
působení Vladimíra Neuwirtha.
4. Formální a věcná stránka práce (jazyk, srozumitelnost vyjadřování, schopnost formulace
závěrů), správnost technického aparátu práce (bibliografické údaje, poznámky k textu,
vysvětlující poznámky atd..
Student se vyjadřuje korektní češtinou bez výrazných gramatických či stylistických
nedostatků
Práce je psána čtivě.
5. Přínos práce a možnost jejího využití
Text práce by si zasloužil otištění.
6. Celkové hodnocení
Autor v diplomové práci prokázal, že je schopen kriticky pracovat s prameny a literaturou a
dokáže formulovat i vlastní závěry.
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Hodnocená práce vyhovuje požadavkům diplomové práce. Doporučuji ji proto k obhajobě a
navrhuji ji hodnotit stupněm A.
V Olomouci dne 1. 5. 2017
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
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