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Autorka předkládá bakalářskou práci o rozsahu 51 číslovaných stran (přílohy číslovány samostatně s. 

I-XV). 

Práce je dobře graficky zvládnuta (častější jsou v celé práci vložené rozdělovníky uprostřed slov, které 

nemají odůvodnění – patrně grafická chyba způsobená převodem práce do jiného formátu), gramatická 

úroveň je výborná (jen škoda neopraveného překlepu v obsahu „Lucus“), stylistická forma je rovněž 

kvalitní, citace jsou uváděny dle normy a smysluplně. 

 

V Úvodu autorka formuluje zaměření práce: zabývat se v díle Komenského životními hodnotami, 

které by v kritických životních obdobích mohly být nosnými pilíři, přičemž pro nalezené hodnoty se 

autorka pokouší najít rovněž biblické paralely. 

První kapitola je věnována osobnosti Komenského, jeho životním a tvůrčím událostem. 

Druhá kapitola popisuje vybrané Komenského filosofické spisy (Labyrint světa a ráj srdce, Truchlivý, 

Via lucis, Unum necessarium. 

Třetí kapitola se již zastavuje nad životními hodnotami, které autorka nachází v Komenského díle a 

v komeniologické literatuře (celkem 14 hodnot). 

Čtvrtá kapitola uvádí návrhy a příklady praktického využití navržených životních hodnot pro 

pracovníky oboru, který autorka studuje – sociální a pastorační práce. 

Biblické paralely hodnot jsou uvedeny zvlášť v příloze práce – jedná se o citace biblických míst. 

 

Ve čtyřstránkovém závěru autorka shrnuje cíle práce a jejich naplnění, popsány a zdůvodněny jsou 

také zdroje, ze kterých bylo čerpáno, zhodnoceny jsou také využité metody.  

 

Menší výtku mám k výběru klíčových slov, které autorka uvádí na samém začátku práce – chybí zde 

jméno Komenského, komeniologie, případně také obecně „hodnoty“, což by vzhledem k zaměření 

práce asi bylo vhodné doplnit. 

 

Oceňuji, že autorka samostatně promýšlela zpracování tématu a návrh struktury práce. Velice 

originální se mi jeví konkrétní zacílení k praxi. 

Celkově velmi oceňuji autorčin zájem o téma, jako vedoucí práce konstatuji pravidelné konzultace 

v průběhu vzniku práce.  

 

K diskuzi:  

Doporučuji seznámit komisi s jednou vybranou hodnotou z práce – s odkazy na Komenského dílo a 

biblické paralely a rovněž s ukázkou možného využití v sociální či pastorační práci. 

 

 

 

Předložená bakalářská práce splňuje nároky na daný typ vědeckého pojednání. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: A – B. 

 

 

V Praze dne 24. 7. 2011   PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 


