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Graficko-formální a jazyková stránka  

Práce je napsána bez formálních a pravopisných chyb, jedinou nejasnost vidím ve dvojím způsobu psaní křestního 

jména Xavier/XAVIER v poznámkovém aparátu. Jazyk práce je srozumitelný, stejně jako její logické členění. Určitou 

výhradu mám vůči kapitole 1.6. „Pavlovo pojednání o dvou Adamech (Ř 5)“, kde autorka sice odkazuje na pátou 

kapitolu listu Římanům, ale ve skutečnosti potom pracuje s jinými Pavlovými texty. 

Výběr a práce s podklady  
 

Autorka používá velký počet zdrojů, včetně zdroje v němčině či španělštině, a umí s nimi patřičně nakládat. Těžiště 

její práce v první kapitole spočívá v použití biblických slovníků, ve kterých se velmi dobře orientuje a často je 

parafrázuje.  

 

Úroveň zpracování práce  
 

Autorka se jako studentka oboru Pastorační a sociální práce pustila do pro ni velmi náročného tématu, jež by snad 

příslušelo více oboru čisté Teologie. Je opravdu náročné psát jak o pojetí člověka z hlediska biblické antropologie, tak 

zkoumat meze náboženské a nenáboženské spirituality. O to víc je její pokus sympatický a hodný ocenění. S cílem své 

práce se vyrovnala se ctí a domnívám se, že jej splnila. 

Z obsahového hlediska práci považuji za zdařilou, vytkl bych jí pouze to, že v kapitole 1.6. nepracuje s listem 

Římanům, do kterého Pavlova nauka o dvou Adamech ve skutečnosti patří.  

 

Konzultace a hodnocení: Autorka svou práci konzultovala dostatečně. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení A-B. 

 

Otázka k obhajobě: V závěru své práce píšete: „Došla jsem k názoru, že spiritualita horizontální člověku 

nepostačuje, chybí jí vertikální rozměr, který se uskutečňuje ve vztahu k Bohu.“ Co by měl podle Vás sociální 

pracovník, který nemá vztah k Bohu, dělat, aby spirituální dimenzi (svou i klienta) ve své práci naplnil dostatečně? 

Máte případně v tomto směru nějakou zkušenost z vlastní praxe? 
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