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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

      

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

Ačkoliv u bakalářské práce není vyžadován výslovně tvůrčí přínos, jedná se o práci vědeckou 
a k té patří dvě důležité věci: orientace v materii a kritický (čili rozlišující) přístup. Dále se 
předpokládá patřičná rešerše literatury, aby nebyly pominuty dostupné a relevantní prameny. 
Nakonec se zde jako i u každé práce vyžaduje taková obratnost ve vyjadřování, aby myšlenky 
autorky byly dobře srozumitelné. Naopak není žádoucí nekritické nadšení či obdiv a 
proklamce přání a cílů v pasážích, která jsou a mají být popisem situace. Ve všech zmíněných 
bodech má práce, bohužel, slabiny. A zásadní nevýhodou autorky zřejmě je, že popisuje 
prostředí, ve kterém pracuje a ve kterém pracuje ráda, kde tedy nemá ani odstup ani motivaci 
ke kritickému přístupu. Potom tedy „co Salesiáni v Teplicích činí, dobře činí“. Nemyslím si, 
že činí špatně, ale nikdo neděláme vše jen dokonale…  
Literatura: Protože autorka vychází jen z literatury v češtině, nemá velký výběr. Tím spíše by 
měla využít to, co je k dispozici. V tom případě je například k tématu „farnost“ třeba objevit i 
prameny, které nemají toto slovo v nadpisu (např. Jan Pavel II., Christifideles laici, Opatrný, 
Pastorace v postmoderní společnosti, apod.).  Totéž platí o literatuře k eklesiologickému 
tématu „základní úlohy církve“. Při vší úctě k autorům Martínkovi a Dřímalovi nejsou jejich 
citované práce primárně eklesiologickými prameny. Není také zřejmé, proč autorka cituje z 
přípravného materiálu Sněmu katolické církve a ne z jeho publikovaných oficiálních závěrů –
asi proto, že nejsou na internetu, že. 
Prameny: Překvapuje, že se autorka nezabývá více Výchovně pastoračním projektem 
komunity Teplice, protože to je zásadní a písemně dostupný materiál. U rozhovorů, které by 
spíš měly doplňovat zjištění autorky, není zřejmé, zda jsou u autorky práce uloženy jejich 
nahrávky. 
Ačkoliv by charakteristikám jednotlivých aspektů života církev (martyria, koinonia, leiturgia, 
diakonia) prospěla větší přehlednost a také důsledné užití buď řeckých nebo počeštělých 
verzí,  je přiřazení jednotlivých činností farnosti v zásadě správné.  
Jak to bohužel v těchto pracích bývá, slabinou je závěr. Opakuje zčásti to, co už je a má být 
uvedeno v předchozím textu, nedozvíme se ale mnoho o tom, co souhrnně autorka ze svého 
zkoumání vyvozuje. 
Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě, byť s rozpaky, a doufám, že v ní 
autorka prokáže lepší orientaci v zpracovávané materii, než se jí podařilo písemně vyjádřit. 



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:         20.5.2014                                              Podpis:

Prosím o vysvětlení smyslu druhého a třetího odstavce na str. 13 („Mimo církev….teologické 
principy).
Uvítal bych objasnění toho, jak autorka chápe základní funkce církve a jak vnímá jejich 
charakteristiku v Lumen gentium - z textu práce mi tonení zcela jasné. 


