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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

      

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

Vybrané téma je bezesporu zajímavé a aktuální, ale obtížně zpracovatelné, jak se konekonců 
ukázalo v samotné práci. Nelze vytknout čtivost (občas jsou překlepy a pravopisné chyby) a 
snahu spojit biblické texty (resp. rozbor) se současností. Je třeba vyzdvihnout i 
kontextualizaci (starozákonní, novozákonně-historickou, s. 19-21). Nicméně je tu zásadní 
nedostatek: systematické zpracování látky. Chybí určitý shrnující pohled na Ježíšova 
uzdravení (třeba z dostupných odborných publikací, analogicky vysvětlení pojmu "spása" by 
mohlo vycházet spíš ze standardního slovníku či monografie, ne z webu www.vira.cz, s. 5), 
obsahující například jednotlivé prvky příslušných evangelních textů. Dále není zřejmé, proč 
byly vybrány právě ty úryvky (ze SZ i NZ), které jsou pak stručně rozebírány - odkaz na s. 22 
(pozn. 63) je nedostačující. Není zrovna tak zřejmé, proč zařadit zázraky ve Skutcích.

Závěrem bych mohl charakterizovat tuto bakalářskou práci jako určitý nástin problematiky, 
"uvedení do předsálí": navnaděný čtenář by teď očekával "uvedení do sálu".



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:         3.9.11                                              Podpis:

Podle jakého klíče byly zvoleny právě ty konkrétní starozákonní, resp. evangelní texty?
Proč byly zařazeny a krátce rozebírány (pokud má být tématem práce "Uzdravující zásahy 
Ježíšovy") i některé texty ze Skutků apoštolů (s. 33-34; 38-40)?


