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1. Kritické zhodnocení

Kritéria hodnocení
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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. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano Ne

Práce je kompilační prací
              

Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
              

Práce přináší nové poznatky
              

Práce navrhuje nové metodické přístupy
              

Práce má metodologický/teologický přínos
              

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

Velikým přínosem práce je, že 1) rozlišuje hodnoty a hodnotové statky a 2) postupuje přísně 
metodicky s použitím racionálně vykazatelných argumentů. 
Pro zdůvodnění mravní přednosti manželství před nemanželským soužitím tedy nepoužívá 
argumenty víry, nýbrž nachází jeho obhajitelné jádro. Toto je jediný postup, který je naprosto 
správný a mezi diplomovými pracemi i další literaturou, zejména v katolické církvi, dosti 
vzácný. Stěžejní otázka je formulována už v úvodu práce: Je manželství jako hodnotový 
statek nositelem mravních hodnot? Lze tedy uzavření manželství eticky hodnotit? Na 
položené otázky dává práce jasnou odpověď.



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:           29.5.2015                                                       Podpis:

Shrňte stručně základní argument své práce.


