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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

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)

Bakalářská práce Pavly Kalinové je podle mého soudu zdařilým pokusem vstoupit do
specificky náboženské tematiky slavení dne odpočinku a pokusit se vysledovat její etické
aspekty. Autorka se věnuje tématu odpočinutí v souvislosti s rovinou anticipace
eschatologického naplnění, což působí v čistě filosoficko-etických pokusech o zdůvodnění
potřeby odpočinku jisté napětí. Text práce poskytuje řadu impulsů k dalšímu promyšlení a
prohloubení. Pasáže psané ve velké závislosti na magisteriálních dokumentech a Peschkeho
Křesťanské etice působí poněkud fragmentárně a ztrácí svěžest.
Ve svém celku je práce čtivá, vzbuzuje dojem spíše teologického eseje, což považuji za její
klad.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Moment sakralizace času obsahuje aspekt smrti vlatním životním plánům a představám, tedy
otevřenost Božímu řádu věcí (Boží vůli). Jak je možné komunikovat tento aspekt slavení času
v nábožensky pluralitním prostředí?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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