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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. Průběh zpracovávání práce
ano

ne

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)

Práce je solidním příspěvkem k tématu postavení celníků v evangeliích. Autorka prošla
všechny zmínky o celnících v synoptických evangleiích a pokusila se vytvořit plastický obraz
jejich postavení ve společnosti a především Ježíšova postoje k nim. V závěru práce se
pokusila zamyslet se nad tím, jaké skupiny by s celníky byly v naší společnosti srovnatelné
dnes. To je samozřejmě složitější otázka a autorčina doporučení nejsou zrovna reálná, protože
jsou formulována z jakési nadřazené pozice. Je evidentní, že autorka realitu těchto
společenských skupin nezná.Změna postoje by měla být zaměřena na nás, ne tolik na ně,
protože oni - domnívám se - pocitem marginalizace zrovna netrpí. vlastní závěr by měl být
rozpracovanější a zhodnotit, k čemu se autorka skutečně dobrala.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
V čem je příběh Zacheův aktuální pro každého člověka?
Co autorce zpracování tohoto tématu dalo?
Jak by podle příkladu Ježíšova měl změnit svůj postoj k jakékoliv opovrhované skupině ve
společnosti křesťan?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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