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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
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)

Práce by podle mého názoru klidně mohla být prací diplomovou, a to jak z hlediska rozsahu
(cca 70 NS), tak zpracování. Autor velmi dobře pracuje s Pavlovými listy i sekundární českou
i zahraniční literaturou, ba dokonce pracuje s řeckým zněním vybraných pasáží. Probírá
jednotlivé obrazy církve, jak je lze nalézat v Pavlových listech, hodnotí jejich dopad a v 6.
kapitole pak shrnuje své poznatky do syntetického pojednání o Pavlově teologii církve.
Autor v průběhu zpracování se mnou konzultoval jednotlivá témata, pracoval samostatně a
sytematicky.
Práce má logickou výstavbu a velmi dobrou stylistickou úroveň. V práci jsem narazila jen na
drobné nedostatky.
Práci doporučuji s uznáním k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Který z Pavlových obrazů církve by autor považoval pro dnešní dobu za nejúčinnější a proč?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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