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Anna Donovalová předkládá k obhajobě solidně napsanou bakalářskou práci na téma
vztahující se k sociálním aktivitám amerických unitářů, speciálně pak ke vzdělávání
hluchoslepých. Východiska jsou autorkou definována již v samotném úvodu, cíli je pak
podřízena metodologie a struktura práce. Po stránce formální práce splňuje všechny
požadavky. Citační norma byla autorkou dodržena. Autorka postupovala deskriptivní
metodou, řemeslné zpracování je korektní.
Autorka rozdělila práci do čtyř kapitol. V první kapitole podává přehledný nástin dějin a
teologie unitářství. Ve druhé kapitole se zabývá sociálními aktivitami amerických unitářů, jedná
se také o přehlednou kapitolu. Stěžejními kapitolami jsou třetí a čtvrtá, které se vztahují
k Samuelovi Howe a Lauře Bridgman, dále ke vzdělávání hluchoslepých po Bridgman. L.
Bridgman byla žena pozoruhodného intelektu, která prožila celý život v ústraní institutu; stejně
jako pozoruhodnou, ale také rozporuplnou a složitou osobností byl Howe. Autorka použila
dostupnou pramennou a odbornou literaturu zejména zahraniční provenience. V závěru se
srovnává s deklarovanými cíli své práce.
Po stránce stylistické nemám výhrad, sloh odpovídá žánru kvalifikační práce. Autorka se
věnovala svému tématu a zbytečně neodbíhala k margináliím. Styl vypovídá o osobním zaujetí
autorky k tématu, které si vybrala.
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