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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

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Zpracování příloh
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. Průběh zpracovávání práce
ano
Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

ne

V prvé části práce autor na základě vhodně vybrané teologické literatury představuje pomoc
potřebným jako úkol z křesťanství vyplývající. V další části se zabývá bezdomovectvím, které
přehledně třídí a klasifikuje. Stručný popis křesťanských institucí, které v Praze poskytují
pomoc bezdomovcům, ukazuje na malé ploše rozdílnost charakteristik jednotlivých institucí,
které vycházejí ze společného křesťanského základu a nestojí při tom proti sobě. Zároveň
napomáhá k pochopení skutečnosti, že jejich různost do značné míry odpovídá různosti
bezdomovců.
Tabulka a slovní výklad přehledně diferencují jednotlivé složky pomoci bezdomovcům tak,
jek je u jednotlivých institucí autor zkoumal. Poměrně rozsáhlý závěr práce přehledně ukazuje
společné a individuální rysy jednotlivých institucí. Kazuistiky, připojené v závěru, dávají
alespoň tušit, jak různé jsou cesty k bezdomovectví a jak různé prožívání tohoto stavu.
Práce je psána střízlivým slohem bez nadšenectví nebo nemístného rozhořčení. Je jakýmsi
úvodem na cestě k porozumění bezdomovectví, bez něhož je sotva možná účinná pomoc
těmto našim bližním. Za důležité považuji také v práci deklarované rozlišování profesionality,
požadované právem v sociálních službách, a nezištné křesťanské pomoci, která je výrazná u
obou zkoumaných řeholních společnostech a u dobrovolníků.
Práce splňuje požadavky, kladené na bakalářskou práci, a doporučuji jí k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Čtenáře může udivit, že katolickou církví zřizovaná instituce, kterou je Charita, neposkytuje
v zařízeních pro bezdomovce, výslovnou duchovní péči. Co k tomu můžete říci?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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