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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

nesplňuje

splňuje
s výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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
Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos

Ne

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

Autorka se ve své práci zabývá historií a organizací duchovní péče o pacienty ve třech
různých zdravotnických zařízeních na území hl. města Prahy. Konkrétně se jedná o
Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, o Fakultní nemocnici v Motole a o
Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích. Jádrem práce jsou informace, získané na základě
jejího výzkumu v uvedených zařízeních, jejich interpretace a pokus o srovnání (4. kapitola).
Tomuto jádru předcházejí tři kapitoly.
V první z nich se autorka věnuje různorodým tématům: jmenovitě složkám lidské bytosti,
identitě zdraví a kvality lidského života, jeho smyslu(plnosti) a roli či významu víry, naděje a
odpuštění zejména v jeho závěru až po poznámky k ideji tzv. dobré smrti, resp. umírání.
Jakkoliv se autorka snaží ukázat souvislost těchto prvků s vlastním a jasně vymezeným
tématem práce jako celku, oponent zastává názor, že celá první kapitola je vzhledem k tématu
neúměrně rozsáhlá a její název, podobně jako i některé názvy jejích jednotlivých podkapitol
nejsou vzhledem k jejich obsahu výstižně formulované.
Ve druhé kapitole nalezneme velmi stručný nástin dějin duchovní péče v nemocnicích a
hospicích. Kapitola pokračuje členěním a výkladem některých forem duchovní péče a jejích
aktérů. Zde je souvislost s hlavním tématem práce již zřejmá. Toto lze konstatovat i o obsahu
třetí kapitoly, pojednávající zejména o právech pacientů.
Co se týká části výzkumné, oponent ji oceňuje hlavně pro její přínos, neboť zavedení a rozvoj
duchovní péče v uvedených zařízeních lze označit za průkopnickou záležitost.
Na druhou stranu již vzhledem k tomu, že se autorka pokusila o výzkum (a nikoliv pouhý
průzkum) zvoleného typu péče, oponent musí konstatovat, že tato část diplomové práce je
zpracována jen popisně a uvedené informace nejsou důsledně doloženy příslušnými zdroji
(ani v podobě písemné resp. tištěné, ani formou audiozáznamu ve formátu např. mp3).
3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

doporučuji
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