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1. Kritické zhodnocení

Kritéria hodnocení

sp
lň

u
je

 b
ez

 
v

ý
h

ra
d

sp
lň

u
je

 
s

d
ro

b
n

ý
m

i 
p

ři
p

o
m

ín
k

am
i

sp
lň

u
je

 s
 

v
ý

h
ra

da
m

i

N
es

p
lň

u
je

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
              

D. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty               



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

Autorka si zvolila závažné a vysoce aktuální téma, které zpracovává s jistým přehledem a 
nadhledem, ale její práce je plná rozporů.

Pohled autorky na problematiku manželství je do značné míry právní a autorka si neklade 
reálné otázky např. rozvodu (s. 61). V názvu práce se sice mluví o morálce, ale morální 
otázku si autorka vlastně neklade a spokojuje se s konstatováním reálného stavu manželství a 
rodiny. Autorka sice konstatuje, že současný stav je nemorální (s. 77), avšak nikdy neurčuje, 
co je kritériem morality. 
Příslib z anotace, že „budeme sledovat uvolnění mravů pod vlivem televize a reklam“, i další 
přísliby  zůstaly bohužel nenaplněny.

Autorka nekriticky uvádí útržky informací zřejmě převzatých z literatury, aniž by viděla jejich 
smysl a zařazení do souvislosti textu.
Činí zkratkovité závěry. Např. s. 15, Předkoncilní pojetí manželství – to nelze ztotožňovat s 
Augustinovým konceptem.
V pozn. 18 chybí přesné určení místa ve Familiaris Consortio.
Jaký smysl má stručné pojednání o Humanae vitae v kapitole 1.3. na str. 18. Pojednává tento 
dokument o manželství?
Není pravda, že „ve II. článku se mluví o rychlém přibývání obyvatelstva, a proto je třeba 
zavést radikální opatření“. Článek naopak uvádí, že „veřejná autorita je v pokušení čelit 
tomuto nebezpečí radikálními opatřeními“, což má zcela jiný význam.
Je skutečně pravda, že u žen se základním vzděláním je podíl dětí narozeným mimo 
manželství 70%? (s. 19)
Co znamená věta na s. 20: „V této době trvale svobodné ženy sice mají jistou hodnotu, avšak 
z hlediska společnosti jsou chápány jako podřadné“?
Konstatování na s. 49, že KTF má zpracovat reakce na otázky papeže Františka, které jistě 
budou velmi zajímavé a podnětné, je samo o sobě zajímavé a podnětné, bohužel asi 
nepravdivé.
Není jasné, jaké závěry se dají dovodit z dotazníkových grafů v příloze. Jak souvisí grafy s 
autorčiným vlastním výzkumem (s. 73-74)?

Práce obsahuje mnoho vyšinutí z větné vazby a problémů v užívání čárek ve větě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě



Odpovědět na výše vyslovené námitky.

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

Datum:           6.6.2014                                                      Podpis:          


