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Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 10

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 10

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 7

Přístup autora k řešení problematiky 10 10

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 10

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 10

Jazyková úroveň práce 10 10

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5
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Stručné verbální hodnocení: 

Autorka si přesně vymezila a formulovala cíl práce, který byl splněn. Práce je kvalitní, řeší 
zajímavé téma, porovnání českých a ruských tradic vánočního období, nicméně by bývalo 
dobré přesněji vymezit rozdíly přijetí křesťanství v obou zemích z historického hlediska (ve 
3. kapitole jsou nepřesnosti).

Práce přináší zajímavý a bohatý materiál, který může být vhodný k dalšímu didaktickému 
rozpracování při výuce RJ.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1)   Ve 3. kapitole se věnujete přijetí křesťanství z historického hlediska. Upřesněte pojmy 
Čechy, Česká republika, Velká Morava. Objasněte chronologii přijímání křesťanství v 
Českých zemích. 

2) Proč jste si dané téma zvolila?  Jaké tradice se dodržují ve Vaší rodině? 

3) Je v Rusku rozdíl dodržování vánočních tradic ve městech a na venkově?

4) Žijete v Čechách se svou rodinou, jaké tradice dodržujete?  
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