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Autorka si zvolila aktuální, potřebné a dosud minimálně málo zpracované téma. Je patrné, že 

ji problematika zajímá více než kvůli sepsání bakalářské práce. Přesto dokázala zachovat 

kritický odstup. 

Styl anotace neodpovídá (až na jedno souvětí) tomu, co má být anotace. Také je v ní uveden 

pojem „religionalizity“ (místo religiozity). V německé verzi je termín správně, zase jsou tam 

ale jiné chyby (zejména v souvislosti s názvem práce a to dokonce jako zavádějící).  

Pohled na Obsah ukazuje logickou strukturu práce a elegantní provedení. V Úvodu uvedla své 

důvody k napsání práce, stanovila si cíl(e), který naplnila, a určitým způsobem i tezi, již svou 

prací potvrdila. V Závěru to řádně zmíní; Závěr mohl ještě více zachytit postup práce a hlavně 

výstupy ve smyslu návrhů řešení dané situace. Seznam literatury sice obsahuje i zahraniční 

pramen, ale není řádně seřazen dle abecedy a vykazuje neodsazení po čárkách u některých 

titulů (stejně tak např. u nadpisu 1.4.2). Je rovněž smutné, že v Seznamu literatury ani v textu 

nenajdeme citovanou Úmluvu o právech osob s postižením, i když jsou její články zmíněny 

(bylo potřeba ji citovat přímo z ní). Str. 57 je prázdná. Za viz se nepíše tečka (srov. např. str. 

28, 40). Sice to nebylo cílem práce, spíše načrtnutým dalším směrem zájmu, nicméně by asi 

čtenář očekával u podkapitoly 2.3.2 aspoň krátké přiblížení pojmu pastorace a pak jeho 

aplikaci na dané téma…Možná měla autorka i konzultantku; jestli ano, mohla ji uvést a 

poděkovat jí. Práci by prospělo i lepší propojování kapitol a vedení čtenáře. 

Práce zahrnuje i relevantní Přílohy a ilustrativní příběhy a sdělení hlavních aktérů práce (je 

otázkou, jestli neměli dostat slovo i zástupci pastoračních pracovníků dané církve). Využívá 

biblické příběhy, principy a postojové vzorce křesťanské etiky i lidskoprávní rámec a aplikuje 

je na své téma. Zajímavým počinem je určení a odůvodnění pastorace Neslyšících jako (i) 

jejich lidské právo. 

Autorka konzultovala s vedoucím práce pravidelně.  

Přes uvedené kritické poznámky a další zjištění s ohledem na gramatiku a stylistiku (spíše ale 

překlepy) je zřejmé, že práce prošla jazykovou úpravou; je napsána kultivovaně.  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím B-velmi dobře. 



 

Možné otázky či náměty k diskusi:  

1) Obsahuje Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící i pojmy – kromě uvedených 

v Příloze-, které jsou stěžejní pro porozumění křesťanskému poselství (např. 

evangelium a jeho vysvětlení, Ježíš Kristus, víra apod.)?  

2) Jak si myslíte, že se odrazí příklon mladší generace Neslyšících k přirozenému 

znakovému jazyku? Jak byste doporučila toto využít v pastoraci? 

3) Jak by si „pohrála“ s biblickým vyznáním, že „víra je ze slyšení“, „na počátku bylo 

Slovo“ v souvislosti s pastorací Neslyšících? 

 

V Praze dne 31. května 2012      René Milfait 


