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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
              

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

Oponent oceňuje autorův vhled jak do dokumentů magisteria církve týkajících se katolické 
školy, tak i do teorie kurikula potažmo školské reformy v ČR. 
Jeho návrh RVP-C je zajímavým příspěvkem v současné diskuzi týkající se výuky v
církevních školách. 
Některé výpovědi budí dojem, že autor nedostatečně rozlišuje identitu či oblast výchovy 
křesťanské víry od náboženského vzdělávání a prvoevangelizačního působení katolických 
škol (viz např. s. 46: "…prostor ukotvit v ŠVP používání katechetických metod, pastorace a 
spirituální práce v úzkém vztahu s liturgií…").



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:           8. ledna 2013                                                       Podpis:

1. V návaznosti na výše vyjádřenou domněnku se nabízí pro diskuzi možnost, aby autor 
vysvětlil své chápání identity obou forem služby slova a zvláště jeho důsledky vzhledem 
k tématu své práce. 
2. V úvodu oponent nenalezl jasně formulované cíle práce. První dílčí cíle lze odvodit pouze z 
třetího odstavce úvodu, další pak ze závěru. Je žádoucí, aby je autor jasně formuloval.
3. Oponenta by zajímalo autorovo zdůvodnění tvorby RVP pro církevní školy a jeho 
představa o jeho užitečnosti. 




