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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

     X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.       X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

    X  

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

    X   

Slovní ohodnocení  
Formulaci cíle práce je vhodné uvádět v Úvodu práce, tím spíše, že zde autorka popisuje její 
strukturované rozvržení. Cíl práce je nicméně zformulován, třebaže v Abstraktu a velmi 
obecně („představit tuto problematiku.“).  
   
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.     X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.     X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.     X  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

     X  

Slovní ohodnocení  
Téma práce je ve způsobu zpracování pojato spíše sociologicky, byť obsahuje přesahy do 
psychologie a sociální patologie. Originalitě zpracování tématu a  interdisciplinaritě v pojetí 
obsahu by prospělo pregnantní vymezení pojmů v rozlišení patologických rysů a projevů od 
psychopatologických. Celkově však oceňuji, že autorka se k problematice sekt vyjadřuje 
objektivně, tj. důsledně zde uplatňuje svou schopnost kritického myšlení, v níž nepodléhá 
jednostranným přístupům.  
 
Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.      X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se         X   
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

    zabývá. 

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

    X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

   X 

Slovní ohodnocení 
Tabulky a přílohy práce neobsahuje, pokud by se autorka chtěla sledované problematice 
věnovat i nadále, bylo by dobré, aby potenciální patologické momenty působnosti sekt 
ilustrovala na jejich autentických textech, či  příkladech textů propagačních materiálů.  
 
 
Závěrečná práce  splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 

1. V čem spatřujete konkrétně atraktivitu nových náboženských hnutí? 
2. Ve své práci se zaměřujete na Scientologickou církev a Společenství Chrám (Svatyně) 

lidu. Mohla byste představit i velmi široce působící hnutí New Age? 
3. Konkretizujte znaky, jimiž se liší církev od hnutí.      
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