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Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah práce se shoduje s jejím názvem a stanovenými cíli.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Struktura i členění práce je vzhledem k tématu zcela 

adekvátní. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují. 

 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Jazyková úroveň práce je dobrá. Občas se vyskytují pojmy a odborné termíny, které by měly být více zasazené do 

kontextu a jejich význam jasně specifikovaný.  Např. na str. 13 je uvedeno: "Tradice nás učí…". Autorka by měla 

uvést o jakou tradici se autor opírá, když vychází z těchto zdrojů.  Více prostoru měla autorka věnovat vymezení 

terminologie ve své absolventské práci.  

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Grafy v praktické části práce byly použity vhodně. Byly náležitě doplněny odpovídajícím textem. K této části práce 

nemám výhrady. 

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Autorka přistupovala k práci aktivně, se zájmem a zaujetím pro zvolené téma.   

    1           2     3       4 



 

 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Autorka použila kvalitní odbornou literaturu v dostatečném množství. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

V teoretické části autorka nejprve vysvětluje pojetí pastorační péče v současné době, uvádí metody a postupy 

pastorace. V další kapitole se zabývá pastorační péčí v nemocnicích, představuje funkci nemocničního kaplana a 

náplň jeho práce. Nezapomíná ani na Asociaci nemocničních kaplanů. Ve třetí kapitole se zaměřuje na pastorační 

péči ve věznicích. Popisuje práci vězeňského kaplana a vězeňské duchovní služby. Teoretická část práce obsahuje 

relevantní informace k tématu, je objektivní a vyvážená. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

V praktické části autorka vyhodnotila a interpretovala data z dotazníkového šetření. Tato část práce je též 

doplněna rozhovory s osobami, které se věnují pastorační péči v ČR. Zpracování praktické části je pečlivé, 

vzhledem k tématu vhodně vybrané. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Nemám výhrady k poměru teoretické a praktické části práce. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuze odpovídá požadavkům kladeným na absolventské práce. Závěr by však měl být souvislým textem. Ne 

vyjmenováním etických zásad nemocničních kaplanů a dobrovolníků. 

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Kontinuita pastorační péče byla v 50. letech násilně přerušena. Bylo obtížné od roku 1989 hledat nové cesty v této 

oblasti a zakotvit pastorační péči v zákonodárství a v postkomunistické společnosti.  Tato práce se snaží přiblížit 

veřejnosti, jak je v současné době chápána pastorační péče, jak je vymezena a přijímána lidmi v české společnosti. 

Absolventská práce Radky Honkové je zajímavá, aktuální a doporučuji ji všem zájemcům o dané téma. 



 

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
S jakými obtížemi se nejčastěji setkává vězeňský kaplan při výkonu svého povolání? 

        

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 25.5.2014      Podpis:         

  


