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1. Obsah a struktura práce 

 Předložená bakalářská práce se zabývá v kontextu katedry velmi neobvyklým (je 

možné konstatovat až raritním) tématem, které však – v souladu s vhodnou obsahovou 

specifikací – zcela jistě odpovídá profilaci katedry. Práce má rozsah 75 stran výkladu a je 

rozdělena do čtyř samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Ačkoli celkový rozsah textu 

překračuje standard obvyklý u tohoto typu práce, je výklad pojat koncentrovaně a dle mého 

názoru i bez zbytných pasáží. Cíl práce je v Úvodu jednoznačně formulován a lze konstatovat, 

že jej bylo i dosaženo. 

 

2. Odborná úroveň 

 Zpracování textu vykazuje odpovídající odbornou úroveň. Autorce se daří zasadit 

téma do potřebných souvislostí a zároveň kriticky poukazovat na vybrané problematické 

aspekty. Její zjevná osobní zaangažovanost dle mého názoru podporuje dopad a relevantnost 

předkládaných úvah. Je sice realitou, že zpracování jednotlivých kapitol z hlediska své 

komplexnosti není vždy zcela souměřitelné. Např. úvodní zamyšlení nad aktuální situací 

církví v české společnosti má charakter spíše obecného vhledu do celé problematiky a nemá 

ambice toto multidimenzionální téma zpracovat podrobněji. Přesto lze i tyto pasáže považovat 

za funkční a plně dostačující. Naopak rozsáhle jsou pojaty pro zvolené téma zásadní kapitoly 

věnované funkci kazatele ve vybrané církvi a především systému vzdělávání. Detailně je 

rozpracovaná i problematika kompetencí dané profese. Nejen v tomto případě je třeba ocenit 

samostatnost autorky, neboť se jedná o téma charakteristické výraznou absencí relevantních 

zdrojů a stojící do jisté míry stranou zájmu odborné veřejnosti. Podobně je tom i problematika 

popisu pracovního místa apod. 

 Gros práce představují kapitoly 3 a 4 věnované systému vzdělávání vybrané profesní 

skupiny. Autorka systematicky analyzuje jednotlivé podoby tohoto procesu a konfrontuje 

ideální požadavky na jejich aplikaci s reálnými procesy. Vhodně k tomu využívá informací 

zjištěných v rámci svého empirického šetření, jehož výsledky koherentně doplňují 

prezentovaná teoretická východiska. Metodika i zpracování tohoto šetření byly konzultovány 

s metodologem a lze je považovat za odpovídající stanovenému cíli. 

  

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje na bakalářskou práci nadprůměrný počet 101 

pramenů, včetně odpovídajícího zastoupení cizojazyčné literatury. Jedná se kvalitní výběr 



relevantních zdrojů velmi různorodého zaměření a autorka v celém textu prokazuje svou 

schopnost korektně s těmito prameny pracovat a citlivě vybírat vhodné odkazy. Upozornil 

bych pouze na některé drobnosti: v Soupisu absentují u některých autorů křestní jména, 

nesystematicky je uváděn symbol „©“ apod.  

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje 

žádná závažnější pochybení.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaný text vykazuje odpovídající stylistikou i gramatickou úroveň a použitý 

jazyk lze označit za čtivý a srozumitelný. Jako celek tak odpovídá očekávané úrovni 

jazykového zpracování. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Je autorkou vypracovaný kompetenční model využitelný i v prostředí jiných 

křesťanských církví, nebo je jeho platnost omezena pouze na Církev bratrskou? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Z celého textu je zřejmé, že autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje. 

K této práci tak nemám z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. 

Domnívám se, že ji lze považovat za celkově zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji 

k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně. 
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