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1) Struktura argumentace (3 b.)
Dle školitelova názoru je téma práce formulováno zřetelně, jeho zpracování je relativně přehledné a
vytyčeným cílům se podařilo dostát uspokojivým způsobem. Argumentace jako taková se však v práci
takřka neobjevuje. Její povaha je spíše přehledová. Zpracování některých podkapitol zůstalo, žel, příliš
heslovité a i po konečné redakci se podobá spíše shromážděným excerptům nežli výkladové stati.
2) Formální úroveň (5 b.)
Práce je vybavena poznámkovým aparátem, seznamem zkratek a bibliografií primární a sekundární
literatury. Na pramenný materiál autorka zhusta odkazuje přímo v textu v kulatých závorkách; při větší
koncentraci odkazů má však tento postup poněkud rušivý efekt pro souvislou četbu. Poznámkový aparát
není vždy vyvážený: některé pasáže obsahují odkazy pod čarou v hojné míře, jiné je prakticky
postrádají. Za větami v poznámkovém aparátu a v bibliografii chybí tečky. Překlepy školitel zaznamenal
v tolerovatelném množství. 
3) Práce s prameny (4 b.)
Autorka prokázala, že je schopna pracovat se sekundární literaturou, českou i cizojazyčnou (převážně
anglosaské, okrajově též germanofonní provenience). V odborné diskusi se orientuje dobře. Většinu
svých tvrzení pečlivě dokládá odkazy na pramenné texty. Ne vždy však s nimi pisatelka pracovala (resp.
mohla či byla schopna pracovat?) v originálním znění.
4) Vlastní přínos (3 b.)
Práce neobsahuje příliš mnoho religionisticky relevantních postřehů, které by autorka byla s to
samostatně formulovat. Většina předloženého materiálu tak zůstává spíše heslovitá, jak bylo uvedeno
výše. Hlubší analýza vztahů mezi přinejmenším některými z pojednávaných náboženských daností
(kupříkladu vztahu mezi kosmogonií a eschatologií) by práci nepochybně zkvalitnila. Nicméně v
předložené podobě zůstává „fundamentalisticky“ věrná svému v úvodu deklarovanému záměru pouze
načrtnout vývoj sledovaných náboženských představ (s. 9).
5) Obecný přesah (2 b.)
Jako celek bakalářská práce vypovídá o pisatelčině záměru zůstat na rovině pouhé deskripce a příliš se
od ní neodchylovat. Jedinou jednotící linii, kterou byl školitel s to v práci rozpoznat je její chronologické
uspořádání.
6) Závěr (celkem 17 b.)
Školitel doporučuje předloženou bakalářskou práci k obhajobě a navrhuje její klasifikaci stupněm dobře.
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