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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

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
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

ne

ano

ne

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

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

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

Práce je filozoficko-teologickým pokusem o interpretaci filmové trilogie Matrix a o její
výklad z hlediska základních teologických myšlenek, zejména motivu sebeobětování pro
záchranu druhých.
Tento základní motiv je zarámován pojednáním o filmu jako mediu křesťanské zkušenosti a o
oběti ve Starém a Novém Zákoně. Samotné „Neovo evangelium podle Wachovských“ má tři
dimenze – christologickou, trinitární a eschatologickou.
Nejistota závěru trilogie snad odpovídá nejistotě křesťanské víry. V práci i ve filmu je
provedeno rozlišení vykoupení a spásy - vykoupení ze světa hříchu a spásy ke společenství s
Bohem. Tato spása je ovšem zahalena v nejistotě, neboť vědma na otázku, zda vyvoleného
ještě někdy uvidí, odpovídá „předpokládám“.
Práce je pozoruhodným dílem, jež plně zapadá do poslání teologické fakulty.
Bohužel nese nedostatky v užívání interpunkce.
Přesto ji hodnotím jako výbornou.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Je nejistota spásy dána nejistotou i samotného vykoupení, nejistotou obsahu víry, anebo
nejistotou, s jakou lidé tento obsah přijímají?
Byla paralela mezi křesťanskou ideou Kristova sebeobětování a sebeobětováním Nea
skutečně původním záměrem bratrů Wachovských, nebo je to až naše druhotná interpretace?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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