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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)



Práce je zpracována s hlubokým porozuměním dané problematice na poměrně abstraktní 
úrovni. Tím je doloženo, že její autorka dobře rozumí danému tématu, zejména po stránce 
ekonomické. 

Teologická stránka práce je samozřejmě obecně obtížná a zůstává poněkud nerozpracovaná. 
Kapitola 1.1. „Biblické východisko křesťanské sociální nauky“ se dovolává hlavně Desatera a 
ostatní části Bible shrnuje jednou větou a odkazuje na „kritéria křesťanské sociální etiky“. 
Kapitola s takovým názvem se však v práci nevyskytuje a „kritéria“ nejsou nikde podrobněji 
rozebraná. 

Trochu tedy práce působí dojmem, že je postavena na sociologii a ekonomii a teologická 
složka je jen „ozdobou“. To nás přivádí k hlubší otázce, zda lze teologicky zdůvodnit 
křesťanskou sociální nauku či zda KSN formuluje pouze několik obecných zásad a dále musí 
postupovat ve smyslu (neteologické) sociologie. Co ji vlastně činí křesťanskou?

Má např. podnikatelská etika nějaký teologický základ a teologické zdůvodnění? Na str. 17 
čteme, že podnikatelská etika se podobá „nepsanému zákonu, dohodě určité skupiny lidí, 
určuje, do je dobré a co je špatné, co je (ne)správné, navrhuje doporučení, návod k jednání.“ 
Vypadá to, že tedy podnikatelská etika žádné teologické zdůvodnění nemá, snad kromě 
zásady, že i v podnikání má člověk jednat mravně, aniž by se ovšem určovalo, co to znamená.

Pak by tedy měla pravdu věta citovaná na str. 23-24: „Teologická úvaha o zodpovědnosti se 
musí zakládat na ’křesťanské antropologii‘ odpovídající evangeliu: na úvaze o lidském životě 
jako takovém a o tom, co je skutečně dobré“ (Turner).

Jestliže zůstává jen vysněným cílem, že by se ekonomie a křesťanská sociální nauka 
sjednotila, není mezi nimi naopak nepřekonatelný rozpor?

Překvapivě autorka cituje i z literatury, kterou nelze považovat za odbornou pro dané téma 
(YOUCAT a některé jiné).

Na str. 12 je uvedena věta: „Běžně se podnikání považuje za neslučitelné s křesťanstvím, je 
prezentováno často jako nositel neřestí, jako činnost, která vyloženě svádí ke špatnostem.“ –
Jak se má této větě rozumět? Má být součástí křesťanské hospodářské etiky, nebo její kritiky?

Na str. 13: „Člověk může svobodně zacházet se svým majetkem získaným svou vlastní prací 
či dědictvím a vlastně i Hospodinovým požehnáním.“ – Je Hospodinovo požehnání zdrojem 
majetku?

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě



Zaujměte stanovisko k otázce, co je vlastně KSN a co ji činí křesťanskou.

Co znamená společenská odpovědnost organizace? Je vůbec možné, aby nositelem 
odpovědnosti byla organizace, a ne pouze jednotlivec? Viz str. 23.

Vysvětlete větu, „že křesťanství, nauka církve jsou založeny na řádu, zatímco svět, profánní 
nauky směřují spíše k deregulaci (obzvláště právě v oblasti hospodářství) či se střídají období 
větší a menší regulace“ (str. 23).

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