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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

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

Podle znalostí vedoucího práce je téma, kterém si autor zvolil, v české teologické literatuře 
prakticky nezpracovávané (pokud nebereme v úvahu některé politicky motivované pokusy z 
dob totality, což je už jen téma pro pamětníky). Proto patří autorovi práce dík za to, že se  
tématu ujal. Že jde o „pole neorané“ dosvědčuje i poměrně dlouhý a obtížný proces hledání 
odpovídající struktury práce a ohraničení jejího tématu. To se nakonec autorovi v zásadě 
zdařilo. Práci tak považuji za orientující úvod do problematiky, který umožňuje další bádání. 
Téma práce je logicky rozvrženo a autor tuto logiku dodržuje. Vyjadřuje se jasně a přesně. 
Překlepů nebo zdvojených výrazů v jedné větě sice pár je, ale vyjadřování je kultivované a po 
odborné stránce správné. 
Nepříjemnou vadou rukopisu je, že autor nerozlišuje přímé citace a parafráze a u přímých 
citací užívá nejednotného grafického vyjádření (někdy uvozovky, někdy petit). Věci znalý 
čtenář sice většinou odhadne, kdy jde o přímou citaci a kdy o parafrázi, ale toto rozlišení je v 
odborné literatuře tak vžité a samozřejmé, že překvapuje jeho nedodržování. 
Patrně nedostatek času při dokončování práce způsobil dvě věci, u kterých je třeba se zastavit. 
V kapitole 4 pojednává autor o ctnostech příliš stručně. Ctnosti popisuje podle katechismu 
(nic proti tomu), ale jejich „nalezení“ v oblasti práce neargumentuje, jen postuluje, a v 
podstatě se neopírá o jiné relevantní zdroje poznání. Druhá připomínka se týká kapitoly 5. V 
té vcelku zbytečně opakuje na str. 46 čtyři zásadní typy propojení práce a duchovního života, 
které popisuje jen o několik stránek dřív. Na téže stránce ve třetím odstavci uvádí: “vynikne 
při srovnání s chybnou teologií, o které bude řeč v zápětí“. Leč nic takového se mi nepodařilo 
v textu objevit.    
Práce splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci, a s radostí ji doporučuji k obhajobě. 

Jak vidí autor předkoncilní/koncilovou teologii pozemských skutečností jako jednu 
z teologických "přístupových cest" k jím zpracovávané problematice?  



Datum:              7.7.2014                                              Podpis:


