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1. Kritické zhodnocení
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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       



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

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

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty               



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

Práce se zevrubně zabývá problematikou a klasifikací jednotlivých postižení, připadajících u 
dětí nejčastěji v úvahu a problematikou rodiny, která je takového zátěži vystavena. Autorka 
shromáždila poměrně značné množství poznatků z relevantní literatury a tak vytvořila 
rozsáhlou základnu vědomostí, potřebných v případě doprovázení handicapovaných dětí a 
rodin, kterých se to týká. Jakkoliv je zřejmé, že doprovázení osob v obtížích je obecně lidskou 
záležitostí, kde řada zásad platí pro každého - křesťana i nekřesťana - bylo by bývalo dobré, 
kdyby se v práci dostalo ve větší míře na specificky křesťanská témata. 
Výhrady: překročení rozsahu práce a to nikoliv malé. Dále nejasné formulování cíle práce 
(cílem nemůže být jen opatření si poznatků pro vlastní potřebu, jak autorka uvádí) a s tím 
související  nedostatečné vyjádření závěru práce. Nedočteme se ani tak k čemu autorka 
dospěla, spíš jsou podány osobní dojmy. Nevhodné je také zvýrazňování slov a vět v textu, 
které autorka asi považuje za zvlášť důležité (ale co je pro čtenáře důležité, to si on rozhodne 
sám). Jakkoliv je text plný odborných citací a výrazů, je v něm poněkud zarážející množství 
stylově nevhodných vyjádření beletristického či konverzačního rázu.    
Závěr: Autorce tedy patří dík za důkladné zmapování zvolené oblasti, méně lze ocenit její 
vlastní přínos v práci samé. 

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Jak byste vyjádřila některá křesťanská specifika v problematické situaci rodiny, která má 
přijmout postižené dítě?  

Doporučení práce k obhajobě                           doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:           4.5.2012                                                      Podpis:          




