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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

Jestliže: „Písemnou bakalářskou prací má student/ka prokázat schopnost formulovat otázky 
spojené s daným tématem, hledat jejich řešení převážně v sekundární literatuře a tento postup 
i nalezené odpovědi přehledně a srozumitelně popsat“ a dále…..“Bakalářská práce není prací 
čistě kompilační; student/ka má prokázat, že dokáže shromážděné informace třídit, navzájem 
porovnávat, hodnotit a adekvátně interpretovat a zobecnit.“, jak na internetových stránkách 
KTF UK  uvádějí Pravidla formální úpravy akademických písemných prací, potom je nutno s 
lítostí konstatovat, že předložená práce toto nesplňuje. 
Autorka jen povrchně provedla anotovanou rešerší literatury, ta je značně neúplná. Kromě 
toho jí třídí nedostatečně někdy i zmatečně – např. dopis biskupa Eggera není církevním 
dokumentem celocírkevním, k nimž je ale v práci řazen. 
Autorka sice cituje několik pramenů a tedy i pojetí malé skupiny, ale potom nenapíše pro 
kterou variantu se rozhodla a proč.  Kapitola 4 je v práci jaksi navíc, protože jakožto obecný 
popis metod není dále použita a využita pro zpracování vlastní tématiky práce (vymluvení se 
na předepsaný rozsah práce neobstojí, autorka nevyužila celý doporučený rozsah). Kapitola 5 
uvádí některá pojednání o čtení Písma či práci s ním ve výběru, zdá se, nahodilém. Nejen, že 
je výběr neúplný, ale hlavně není zde pojednáno o tom, k jakému účelu ty které metody mají 
sloužit – zde by byla namístě určitá typologie (studijní účel, modlitební společenství, příprava 
na nedělní liturgii apod.)  
Zdá se, že čtení Písma ve skupince považuje autorka za jakýsi všelék proti omylům, kdy totiž 
poněkud překvapivě píše v poněkud zmatené větě, že:“Je průkaznou zkušeností, že soukromé 
čtení Písma je problematické a přestože je si pomáhat komentáři, dochází k ukončení pro 
neporozumění“. Je možné, že to autorka zažila, ale není možné to takto zobecnit. Právě tak 
problematické je další tvrzení: “ Doporučuje se proto společná četba, jejímž cílem je odhalení 
smyslu a poselství“. Je mni líto, ale ani společné čtení nemusí napomoci k porozumění těm, 
kdo nerozumějí nebo rozumějí špatně. Tak se dostáváme k další věci, že autorka v práci neřeší 
ani různost účelů společné práce s Písmem (duchovní četba, porozumění, sdílení, apod.) ani s 
tím související nároky či absenci nároků na vzdělanost v biblické látce člena nebo členů 
skupiny.   
Zkrátka je to nešťastné „psaní o něčem“ (o Písmu v malých skupinách) a ne práce, která 
patřičnou metodou, jak bylo citováno výše, pojednává o problému. K tomu přistupuje řada 
drobnějších chyb, stylistické neobratnosti (co je „Studie Dei Verbum?) a nepřesnosti 
(„Christefidelis laici“ – na str. 9 dvakrát), kterými se v posudku nezabývám, ale které o 
kvalitě práce nesvědčí. 
Je škoda, že autorka nemohla nebo nechtěla s vedoucím práce v průběhu času více 
spolupracovat, ač času nebylo málo (od zadání práce dojejího odevzdání více než jedn a pů 
roku!) . Zaslání hotové práce jejímu vedoucímu týden před termínem odevzdání spolupráci 
opravdu neumožňuje. 
Je mi líto, ale takovouto práci k obhajobě doporučit nemohu.    
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