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

Oponent si se zájmem prostudoval předloženou bakalářskou práci, jejímž jádrem je
přehledný popis forem a způsobů péče o lidi bez domova, poskytovaných známými (či
méně známými) křesťanskými institucemi v Praze. Autor předřazuje stručný souhrn
teologických východisek pro pastorační péči a přibližuje fenomén bezdomovectví z úhlu
pohledu sociologie a sociální práce. Z druhé strany je tento popis vhodně doplněný
výsledky autorova výzkumu a kazuistikou pěti osob bez domova, které souhlasily
s pořízením nahrávky a publikací svého životního příběhu.
Bakalářská práce svědčí o autorově vhledu do tématu jakož i o schopnosti vyjadřovat se
střízlivě, věcně a výstižně.
Vysokou úroveň práce poněkud snižují "drobné" chyby, např. v interpunkci nadbytečné
čárky, v poznámkovém aparátu výjimečné nedodržení pravidel pro citace či v hlavním textu
opakování informací.
Seznam citovaných zdrojů na konci práce je členěn poněkud zjednodušeně na seznam
literatury a internetové zdroje. Oponent má za to, že by si seznam citovaných zdrojů
zasloužil členění podrobnější a odstupňované.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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