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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

    

C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano Ne

Práce je kompilační prací
              

Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
              

Práce přináší nové poznatky
              

Práce navrhuje nové metodické přístupy
              

Práce má metodologický/teologický přínos
              

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

Významnou slabinou předložené práce je její neodpovídající gramatická úroveň (více než 5
gramatických chyb na jedné stránce je pro bakalářskou práci podle názoru oponenta příliš).
Práce budí dojem, že je sbírkou citátů, z nichž některé přesahují i rozsah dvou stran! (např. s.
15, 16).
Citáty uvedené v práci jsou neoznačené, není jasné, na které straně je v odkazované literatuře
je možné dohledat (např. s. 24).
Rozdělení na primární a sekundární literaturu, resp. na prameny a sekundární literaturu
postrádá smysl.
Celá práce postrádá argumentaci, bibli věnované kapitoly se neopírají o exegetickou a
biblisticky relevantní literaturu.
Autor je jistě veden dobrým úmyslem chránit význam těla proti jeho zneužívání za
komerčními účely, práce je však v této podobě podle názoru oponenta neobhajitelná



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:           23.8.2011                                                       Podpis:




