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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
Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos

Ne

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

Uvedená práce zpracovává oblíbené setkání „setkání se samařskou ženou“ (Jan 4). Po stránce
jazykové a stylistické není co vytknout, po stránce obsahové a formální je to poněkud
„komplikovanější“. Určitě se tu nacházejí inspirující podněty, samotný výklad je hodnotný.
Nicméně – tato závěrečná práce zprvu „slibovala mnoho“ erudovaným začátkem (s. 7-12),
posléze začalo docházet k rozostření diskurzu: používá se sice základní sekundární literatura,
ale výklad je poněkud „spirálovitý“, ve třech verzích (tj. kapitoly 2.,3.,4.), přičemž není úplně
jasné, proč místo tří kapitol není jen jedna (v zásadě se opakují stejné myšlenky, byť s jinými
akcenty). Obsahově by to bylo logičtější.
Přes tyto výhrady se určitě jedná o práci dobrou, doporučeníhodnou k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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