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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

Autorka si jako téma bakalářské práce vybrala reflexi programu, který je praktickou aplikací
výsledků katechetického hnutí potvrzených církevními dokumenty, které vznikly po II.
vatikánském koncilu. Sama autorka se s programem seznámila teoreticky v programu CŽV a
věnuje se mu v praxi ve farnosti Praha Smíchov. Jde o první práci, která představuje jedno z
vybraných klíčových témat programu Katecheze Dobrého pastýře komplexně.
Práce má přehlednou strukturu a vyvážený poměr mezi úvodní a hlavní částí. Jádro práce
tvoří třetí kapitola, která dává nejprve nahlédnout do úvah a konceptu autorek programu a po
té na odpověď dětí, kterou můžeme vyčíst z jejich kreseb. Autorka projevila velmi dobrou
orientaci v pojetí a cílech programu KDP a schopnost vystihnout hlavní myšlenky. Ve druhé
části autorka zakomponovala i vlastní zkušenosti s dětmi. Cíle, které si v úvodu stanovila,
beze zbytku naplnila. Hlavní přínos práce spočívá dle mého ve srozumitelné prezentaci
propojení teoretických a praktických přístupů, jejichž plodem je skutečná podpora růstu víry a
prohlubování vztahu mezi dětmi předškolního věku a osobou Ježíše Krista.
Z formálního hlediska autorka přehlédla jedno z citačních pravidel a neukončila poznámky
pod čarou tečkami.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě
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