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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

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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)

Předkládaná bakalářská práce prodělala dlouhou genezi svého vzniku a mnohé složité úpravy
zanechaly v textu svoji stopu.
Jedná se bakalářskou práci, kde má autorka ukázat, jak zvládá základní postupy odborné
práce: po stránce formální se ukazuje, že textový procesor (asi software Word) způsoboval
jisté potíže, které se projevují stále rozdílným formátováním poznámek pod čarou a
strukturovaných nadpisů.
Obsah práce někdy působí jako spíše poznámky k dané problematice, ale na druhou stranu
nelze autorce upřít snahu vyrovnat se odborně s tématem, se kterým se setkala – viz str. 7) a
který svojí definitivností při dokonání sebevraždy je stále velikou výzvou pro všechny
vychovatele a křesťany zvlášť.
Je škoda, že mnohdy ideál nebo dokonce přání postuluje autorka jako realitu. Jedná se spíše o
nešikovné vyjádření, které však podkopává kvalitu celé práce: např. tvrzení, že „křesťanská
rodina vždy respektuje bipolaritu ...“ (str. 12). Strana 41 se moc nevydařila: pohled Bible na
sebevraždu nepožívá ani jeden komentář a je zcela povrchní (i nedbalost v odkazech) a citace
z katechismu by měly být uvedeny přesně odkazem na číslo paragrafu.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Otázkou rozlišování s velkými důsledky pro pohled na smrt člověka má rozdíl mezi
sebevraždou a sebeobětováním. Jak by mohl křesťanský vychovatel vysvětlit dospívající
mládeži rozdíl mezi těmito dvěma pohledy a jaké z toho vyplývají důsledky.
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