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

Práce je po všech stránkách vzorová. V úvodu si jasně stanovuje cíl a postupnými kroky jej
naplňuje.
Toto poměrně často zpracovávané téma svádí k plytkým úvahám o tom, jak má křesťan trávit
neděli. Tomuto svodu autorka nepodléhá. Konstatuje sice, že dny volna na konci týdne máme
dnes dva, ale pak se v přesných formulacích věnuje teologický aspektům dne odpočinku.
Nevidí jen jen negativně jako čas, kdy člověk nepracuje, nýbrž pozitivně sleduje smysl dne
odpočinku v biblických textech a v současném židovském a křesťanském náhledu.
Významný je rozbor etických aspektů dne odpočinku, který opět není pouhým
moralizováním, nýbrž teologickým náhledem..
Autorka svou prací prokazuje ne jen schopnost pracovat s literaturou, nýbrž i schopnost
teologicky myslet a své myšlenky přesně formulovat.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Jak je možno slavit den odpočinku v rámci dvoudenního víkendu, který se často využívá
k tomu, aby člověk odjel ze svého obvyklého prostředí?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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