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1) Graficko-formální a jazykové stránka 

 

Co do grafického zpracování je text velmi přehledný, dobře čitelný, je psán dobrou češtinou. Jeho 

nedostatkem je určité množství pravopisných chyb a překlepů, jež je nutno připsat nepozornosti 

autorky. Co do formální stránky je text zpracován velmi dobře, i když se autorka nevyvarovala 

některých chyb, z nichž nejvíce vystupuje zmatečné uvádění uvozovek v citovaných textech (např. u 

pozn. 29), někde schází uvedení pramene citace (str. 15); u citací by rovněž měl být zřejmý rozdíl 

mezi citací přímou a nepřímou. Autorka občas nelogicky používá různé velikosti písem (např. str. 

36). Celkově je však možno říci, že práce je stylisticky vyspělá.   

 

2) Výběr a práce s podklady  

 

Autorka použila poměrně dost literatury, která se mi zdá podstatná a relevantní. Co do rozboru 

třetího podobenství z Matoušova evangelia by se snad dal vytknout chybějící odkaz na současně 

nejdůležitější komentář v českém jazyce od Daniela Harringtona. Autorka ovšem zároveň co do 

biblických děl cituje čtyři zahraniční cizojazyčné komentáře, dva v němčině a dva v angličtině. Jinak 

je třeba říci, že autorka umí s literaturou pracovat velmi dobře, svůj text nepřetěžuje citacemi, a 

pokud cituje, dobře citace doplňuje vlastními postřehy. Její práce je jasně a zřetelně formulována. 

3) Úroveň zpracování práce  

Domnívám se, že autorka zvolila pro svoji práci zajímavé téma, které cenné zejména svou 

mezioborovostí, kdy se pokouší spojit sociální práci a teologii, resp. biblistiku. Jedná se o obtížný 

úkol, ale autorka jej zvládla s přehledem. Jistěže mohla aplikace jednotlivých podobenství rozvinout 

více, ale již samotný způsob možné četby podobenství rodiči dětí s postižením naznačuje cesty, 

kterými by se bylo možno v této tématice ubírat dál.  

Studentka práci konzultovala: dostatečně 

Práci doporučuji/nedoporučuji k obhajobě, neboť se domnívám, že autorka zdárně splnila požadavky 

pro bakalářskou práci. Navrhují ji hodnotit jako výtečnou, A. 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:  

1) Které jsou 3 základní potřeby rodiny? (viz str. 11, kde to není zřejmé) 

2) Jak byste krátce osobně krátce shrnula přínos Bible pro sociální práci? 
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