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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
              

D. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty               



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

V práci je bohužel uváděno mnoho informací které jsou v podstatě zbytečné (opisování 
paragrafů trestního zákoníku, konstatování obecně známých zásad v péči o potřebné, v 
podstatě jen reprodukování textů jiných autorů bez dalšího využití). Naopak velmi zkrátka 
přicházejí specifická témata pastorace obětí trestných činů, což je vlastní téma práce. V zadání 
je například uvedeno: „Rozlišit psychologickou a pastorační pomoc“ a hlavně „Navrhnout 
některé vhodné modely pastorační péče o oběti trestných činů“  - kde ty modely v práci 
nacházíme?  Závěr je, jak se mnohdy stává, jen převyprávěním toho, co je více slovy napsáno 
už v textu práce, nic zásadního se tam nedočteme. 
Závažným nedostatkem je také nerozlišování přímých citací od nepřímých. 
Práce nebyla s vedoucím práce téměř konsultována, což je na výsledku vidět. Snad by se jinak 
podařilo autora poněkud převést z jeho profesního prostředí, se kterým má zkušenost a ve 
kterém se dobře pohybuje (policie), do oblasti pastorace, byť široce pojaté.  
Práci jen s rozpaky doporučuji k obhajobě

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:           3.5.2013                                                      Podpis:          


