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1. Obsah a struktura práce 

Obsah a strukturu posuzované bakalářské práce tvoří čtyři hlavní kapitoly. V prvních 

třech se studentka postupně věnuje popisu církví v současné české společnosti, duchovním 

pracovníkům a tradičním církevním úřadům, kvalifikačním požadavkům při vzdělávání 

duchovních, včetně vikariátu, tj. interního přípravného vzdělávacího programu. Čtvrtá kapitola 

obsahuje empirické šetření provedené mezi kazateli Církve bratrské s cílem identifikovat jejich 

vzdělanostní požadavky a také zjistit realizaci těchto vzdělávacích požadavků a potřeb 

v průběhu vikariátu, respektive stanovit individuální přínos vikariátu Církve bratrské pro profesi 

kazatele.  

Pro řešení dané problematiky studentka použila kvalitativní výzkumné postupy. Výběr 

těchto postupů provedla zcela správně, protože v dané oblasti dosud absentují v dostatečném 

rozsahu výchozí data, získaná předchozími výzkumy, která by umožňovala formulaci relevantních 

hypotéz. Vhodně zvolenou metodou polostrukturovaných rozhovorů studentka získala od osmi 

respondentů z Čech a Moravy řadu informací, které strukturovala podle čtyř tematických celků. Ty 

následně interpretovala a diskutovala. Práci zakončila závěrem a dalšími nezbytnými 

náležitostmi (seznamem literatury a přílohami).  

 

2. Odborná úroveň 

Cíl práce studentka vhodně vybrala s ohledem na studovaný obor a také jej naplnila. 

Všechny součásti bakalářské práce vypracovala důkladně. Přes malý soubor respondentů (osm 

kazatelů) se jí podařilo získat mnoho nových zajímavých výsledků. Mezi ně patří např. zjištění, 

že k velice pociťovaným vzdělávacím potřebám kazatelů patří rozšířené vědomosti a 

dovednosti z psychologie, týkající se jak individuálního přístupu k lidem, tak i k jejich vedení, 

včetně dovedností v oblasti komunikace. Kazatelé by také ocenili větší propojování teorie a 

praxe spolu s ukázkami příkladů z praxe a s učením se od zkušenějších kolegů, například 

v oblasti pastorace. Přítomnost zkušenějšího kolegy či mentora, který by začínajícího kazatele 

vedl, považují za jednu z nejvýznamnějších potřeb pro zajištění rozvoje nových kazatelů.  

 

3. Práce s literaturou 

Ke zpracování bakalářské práce studentka použila domácí a ve větším rozsahu také 

zahraniční odbornou literaturu (což je dáno tématem, kterému se česká odborná literatura dosud 

věnovala spíše okrajově). Využila širokou škálu všech dostupných pramenů. Bibliografické 

citace provedla v souladu s platnou citační normou, dodržela etiku vědecké práce. 

  

4. Grafické zpracování 

 Formální úpravu textu provedla studentka přiměřeným způsobem. Adekvátní výstavbou 

a členěním textu sice zvýšila kvalitu orientace v něm, ale pro snadnější pochopení souvislostí 

mezi dílčími informacemi mohla zařadit přehledová schémata, obrázky atd.   

 



5. Jazyková úroveň  

 Stylistické jazykové schopnosti odpovídají kvalitní úrovni, v práci nejsou lingvistická 

pochybení. Text je kultivovaný a srozumitelný. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Mohla by studentka komisi vysvětlit následující: V kapitole 4.5 Popis a interpretace dat 

se uvádí (str. 58): „Text je členěn do tří částí dle výzkumných otázek.“ Na str. 55 uvádí: „Otázky 

byly rozděleny do čtyř tematických celků.“  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Bakalářská práce vykazuje po stránce obsahové, metodické i formální velmi dobrou 

úroveň. Studentka prokázala výbornou znalost daného tématu, a proto bakalářskou práci 

doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou: výborně. 
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