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Graficko-formální a jazyková stránka
Práce je velmi přehledně zpracovaná, obsahuje tři logicky navazující kapitoly, vyhovuje rozsahu
požadovanému pro bakalářskou práci. Je psána velmi dobrou češtinou a neobsahuje téměř žádné
překlepy a chyby, vytknout by se dalo snad jen psaní slovíčka „viz“ s tečkou („viz.“), které autorka
zřejmě pochopila jako zkratku. Autorka správně cituje, rozlišuje přímé a nepřímé citace, správně píše
poznámkový aparát i seznam literatury.
Výběr podkladů a práce s nimi
Autorka používá zejména několik biblických textů a biblických slovníků a několik biblických
komentářů. Ty pak integruje další vhodnou literaturou různě odborné či popularizační úrovně, stejně jako
materiály týkající se sociální práce. Autorka s podklady umí pracovat citlivě, vyjadřuje se přesně.
Cizojazyčnou literaturu nepoužívá.
Úroveň zpracování práce
Autorka si vytýčila cíl, který odpovídajícím způsobem splnila. Úroveň zpracování prozrazuje zralou a
přemýšlivou osobnost, vnitřně uspořádanou stejně jako její práce. Práce je velmi vyvážená, biblický text
knihy Kazatel, který je převážně sledován, je vhodně kombinován dalšími biblickými i nebiblickými
texty, případně střízlivě integrován autorčinými úvahami. Lze ocenit, že autorka např. výborně umí
pracovat s kontextem (např. str. 39/40), skvěle se orientuje v Bibli, umí biblický text integrovat se
sociální prací (viz např. pojednání o radosti a konání dobra, kap. 2.2), biblický text čte velmi pozorně,
občas svou práci koření jemným humorem („po minulé podkapitole…“ str. 24). Těžiště práce je v knize
Kazatel (resp. ve verších, obsahujících slovo „život“), ale v poslední kapitole se autorka krátce, ale
úspěšně snaží svá zjištění promítnout do sociální a pastorační práce.
Studentka práci konzultovala dostatečně.
Práci doporučuji/nedoporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výtečně (A).
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
1)

Uvádíte, že kniha Kazatel je Vaší oblíbenou knihou. Proč by ji měl člověk číst?

2)

Můžete uvést konkrétní příklad, kdy Vám Kazatelova moudrost pomohla ve Vaší práci?
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