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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

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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)

Diplomová práce splňuje s výhradami kritéria pro tento druh písemného projevu. Kladem je
jistě zpracování tématu na základě prostudování pramenů. Student se orientuje v problematice
a snaží se přijít s inovativními přístupy. Práce má rovněž logickou strukturu (postupné
rozvíjení témat smutku, hněvu a akédie) a obsahově je konzistentní (úvod, zpracování a závěr
obsahuje všechny náležitosti).
Obsahovou výhradou je absence práce s veškerou literaturou, která je uvedena v úvodu jako
pramenná (a ani není uvedena v literatuře). Rovněž místně chybí odkazy na literaturu,
přestože v textu student uvádí zdroj či autora. Největší slabinou práce je nedostatečná
formální pečlivost studenta, která bohužel ruší celkový dojem z práce.
Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Jak se na fenomén smutku, hněvu a akédie dívá psychosomatická medicína?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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