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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x
2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

x

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

x

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

x

Slovní ohodnocení 
Autorka podala přehledně strukturovanou práci s jasně formulovanými cíli i závěrem.

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

x

Slovní ohodnocení 
Pisatelka prostudovala relevantní literaturu (základní primární texty Augustinovy, Kalvínovy, 
Lutherovy, základní české monografie týkající církevních dějin atd.), a vidí základní problém 
teologie  milosti,  ovšem  v  samotném  textu  pracuje  spíše  s  kompendii  církevních  dějin  a 
sekundárními  výklady,  místo  aby  samotné  jádro  problému  promyslela.  To  vede  k  jisté 
mělkosti  textu  a  jenom  prvoplánovým  pochopením  celkovým  souvislostem.  Též  dějinné 
souvislosti  jsou simplifikovány.  Např.  když  hned na  začátku  (s.  9)  píše:  „církev,  která  v 
zásadě tvořila společnost, protože od ní nebyla oddělená jako dnes“, jde o naprosto nepřesnou 
charakteristiku vztahu církve a společnosti. Také hned další teze, že totiž nebyl „žádný prostor 
pro zaujetí  vlastního postoje  k věroučným otázkám“,  je  povrchní  a ukazuje zjednodušené 
vidění středověku jako monolitního systému.
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III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x
3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

x

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 
    vlastní myšlenky.

x

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

x

Slovní ohodnocení
Práce je psána kultivovaným jazykem, je poznat, že kolegyně nemá problémy s prácí s texty a 
že dovede vyjádřit své myšlenky srozumitelně.

IV. Otázky k obhajobě
1)  Luther  jako  augustinián  je  velice  ovlivněn  Augustinovou  teologií  milosti  –  jakým 
způsobem Augustin vlastně vztah mezi milostí a rozhodováním řeší?
2) Vskutku je možné říci, že církev ve středověku tvořila společnost? Jaký je zde vztah mezi 
církví a společností?
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