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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
Celková typografická úprava

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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

ne

ano

ne

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

D. Průběh zpracovávání práce

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)

Zvolené téma "Učedníci v Lukášově evangeliu" je svým způsobem těžké i lehké na
zpracování. Autorka se snažila uchopit dané téma "globálně", v rámci celého evangelia, tím
dosáhla toho, že předložila přehledný nástin problematiky, avšak na úkor "hloubky".
Z těchto stránek číší zaujetí a úsilí o vniknutí do širších souvislostí, avšak chybí důkladnější
práce se sekundární literaturou, což by přineslo kýžené prohloubení.
Nejpodnětnější je kapitolka 6, "Ježíšova pedagogika", předkládající evangelní podněty
užitečné pro ty, kteří vedou druhé.
Práce je vcelku zdařilá.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
V čem tkví originálnost a aktuálnost Ježíšova pedagogického umění?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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