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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

Téma, které si autorka zvolila, je zajímavé a do jisté míry bezbřehé. Bezbřehost je dána tím, 
že jak duševní tak duchovní zralost jsou termíny sice hojně užívané, ale těžko jednoznačně 
definovatelné. Zde se autorka zejména v prvých dvou kapitolách správně bezbřehosti vyhýbá, 
když volí z mnoha nabídek jen některé, které si osvojuje a dál s nimi pracuje s vědomím, že 
existují i jiné koncepty. 
Práce má jasnou logickou strukturu a autorka jí v zásadě respektuje (malé vybočení je v kap. 
2.2.1., kde je téma téměř zcela redukováno na téma „dialog“, což je důležité, ale ne celé a také 
místy vkládanými malými odbočeními a „radami do života“). Drobné překlepy nacházíme jen 
v malé míře. 
Je škoda, že si autorka v úvodu nevymezila jasně pole, na němž se pohybuje, když jde o 
duchovní zralost. Pojem „duchovní“ není synonymem ke slovu „křesťanský“, natož 
„katolický“, širší platnost. Autorka se ve své práci pohybuje jen v oblasti křesťanské víry a 
opírá se jen o autority katolické církve. Taková redukce je možná, ale měla by být explicitně 
deklarovaná.  Kromě toho se zejména v třetí a zčásti i v čtvrté kapitole vyskytuje nadměrné 
množství úvah, vsuvek a rad, které by patřily spíš do nějakého čistě náboženského textu než 
do bakalářské práce. Kromě toho leckde argumentaci nahrazuje jen citování autority (Písmo, 
církevní dokument, ale také křesťanský spisovatel). Kapitolu třetí považuji, bohužel, za 
výrazně nejslabší. 
Jako to v mnoha pracích bývá, je i zde vzhledem ke kvalitě celé práce slabší závěr. Je 
opakováním toho, co je v práci uvedeno, sotva to lze vidět jako pregnantně podaný výsledek 
celého zkoumání.   
Je potěšitelné, že autorka konsultovala poměrně velké množství literatury, se kterou pracuje. 
Možnou výtku, že je v práci příliš mnoho citací sekundárních, u nichž není uveden primární 
zdroj (ač by to asi bylo mnohde možné), lze zmírnit poukazem na to, že jde o bakalářskou 
práci, nikoliv o práci některého z vyšších typů. 
Práce prozrazuje osobní angažovanost autorky na tématu. Není to závada, ale stěžuje to místy 
zaujetí potřebného odstupu k látce. Nicméně jde o poctivou práci, která se nespokojuje s 
citováním několika málo autorit a která projevuje snahu co nejlépe se orientovat ve velmi 
členitém terénu, daném tématem práce. Práci doporučuji k obhajobě.  

Jak vidí autorka souvislost mezi růstem a zráním víry člověka od puberty výše s duchovním 
zráním? 



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

Datum:              12.1.2015                                              Podpis:


