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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

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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)

„Církev v nesporných listech apoštola Pavla“ patří k těžším tématům bakalářských práci: dá
se zpracovat tak široký okruh na pouhých 40 stranách? Nesklouzne se do obecného a
nepřehledného pojednání?
Autor se velmi zdařile vyhnul tomuto nebezpečí. Jeho práce je systematická, přehledná,
způsob vyjadřování přesné a výstižné. Nechybí odkazy na řecký text (málo vídané u jiných
autorů bakal. prací!) nebo na sekundární literaturu (i cizojazyčnou).
Způsob zpracování se nejeví jako zcela homogenní: zatímco kap. I.-IV. jsou jasněji
vymezené, kap. V. a VI. jsou poněkud rozostřené a zahrnují takřka celek křesťanského života.
Tomuto nebezpečí „rozostření“ se dalo vyhnout jen těžko, protože se téma „církev“ dotýká
takřka všech dalších okruhů duch. života. Nabízí se tedy otázka, zda nestálo za úvahu zúžit
zvolené téma.
Závěrem je třeba podtrhnout, že tato práce je velmi zdařilá a kvalitní.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Jak chápat „tělo“ v 1 Kor 11,29?

doporučuji

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