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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. 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)



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Autorka Ivana Juřičková předkládá svou práci podruhé. Tentokrát práce odpovídá nárokům na 
bakalářskou práci. Autorka se mnou konzultovala hojně, leč bohužel na poslední chvíli, 
zejména pak v prodlouženém termínu, proto nebylo možné dotáhnout práci k tomu cíli, který 
měla autorka na mysli. Práce je totiž nejen zaměřena exegeticky, ale také pastoračně a 
morálně teologicky.
Práce se zabývá tématem blahoslavenství, a to by podle názvu mělo být z perspektivy dneška. 
Tomuto specifickému úhlu pohledu autorka dostála jen částečně, protože mapovat dnešní 
pohled na blahoslavenství by si vyžádalo mnohem širší a propracovanější přístup, než který je 
nabídnut v anketě. Aby bylo možné adekvátně zhodnotit, jak se současný člověk staví 
k blahoslavenstvím, tak by musela autorka částečně opustit rámec vlastních blahoslavenství a 
zabývat se především hodnotami a postoji, které jsou v nich paradoxně vyjádřeny, a to 
v aplikaci na dnešní situaci člověka (a to nejen církevně angažovaného). Výběr respondentů 
ankety není reprezentativní, proto i platnost  závěrů, které lze činit, je omezená. V tomto 
směru práce naplnila svůj vytčený cíl jen částečně.
Autorka nicméně prokázala, že je schopná pracovat s odbornou literaturou (i cizojazyčnou), 
s její pomocí interpretovat text a vyvozovat adekvátní závěry. Z tohoto hlediska představuje 
práce velký pokrok oproti minulé fázi.
Práce I. Juřičkové je napsána kultivovaným jazykem a splňuje formální náležitosti odborné 
práce.  Poněkud kuriózně pak působí desky práce, kde je nejen špatně údaj o typu práce, ale i 
chyba ve jménu autorky. 
Práci hodnotím jako velmi dobrou.

V čem je podle autorky možné vidět skutečnou inspiraci blahoslavenstvími pro současného 
člověka a co by mu přineslo, kdyby je bral vážně, co by to pro něj znamenalo.
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