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1. Kritické zhodnocení

Kritéria hodnocení

sp
lň

u
je

 b
ez

 
v

ý
h

ra
d

sp
lň

u
je

 
s

d
ro

b
n

ý
m

i 
p

ři
p

o
m

ín
k

am
i

sp
lň

u
je

 s
 

v
ý

h
ra

da
m

i

n
es

p
lň

u
je

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)

Práce je (celkem pochopitelně) velmi závislá na použité literatuře, avšak pracuje s ní 
samosatným způsobem, není pouhou kompilací. Systematicky a přehledně ve čtyřech 
kapitolách vymezuje základní oblasti svého zájmu: stát, právo, autorita, trest. Vymezuje čtyři 
základní funkce trestu. Zdůvodňuje nutnost existence trestu pro život společnosti. Teologický 
výklad o svobodě člověka, o porušení Bohem uloženého zákona, o potřebnosti vlády nad 
lidem a o potřebnosti trestu (s. 33-37) je poněkud zjednodušující, nicméně přijatelný. Za 
významné je třeba v práci považovat srovnání práva a morálky.

V závěru práce autorka přehledně shrnuje, k čemu práce dospěla: Stát má jako jediná 
demokraticky ustanovená autorita právo vymáhat plnění zákonných norem, a to ukládáním 
trestů. Vedle toho existuje systém mravních norem, jejichž dodržování ovšem není státem 
vynutitelné. Právně uložený trest se ovšem může promítat i do oblasti mravních hodnot, 
jestliže věřící člověk pochopí, že svým zlým činem a trestem za něj způsobil vlastní izolaci od 
Boží lásky a dobroty. Nadějí společnosti do budoucnosti je ustupování právního trestu ve 
prospěch mravního odsouzení.

Práce je napsána přehledně a střízlivě, vymezuje si jasný cíl a na čtyřiceti stranách k němu 
dospívá.



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:         16.1.2012                                              Podpis:

Práce se zmiňuje o existenci trestu v náboženství. Co tím je míněno? Která náboženství má 
autorka práce na mysli? Jaké tresty existují v katolické církvi?




