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B. Obsahová kritéria
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Práce stanovených cílů dosahuje
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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.
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Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
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2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Autor zvolil téma poněkud široké, „Nebojte se – téma strachu v synoptických evangeliích“.
Vypořádal se však bravurně s tak širokým okruhem: po všeobecném interdisplinárním úvodu
rozčlenil samotné „jádro“ na několik podkapitol: strach z budoucnosti, z lidí, z obtížnosti
úkolů, zázraky, strach ze smrti, z apokalyptických hrůz. Konečně samotný závěr.
Magisterská práce vyniká důkladností, obšírností, systematickým a přehledným zpracováním.
Rozdělení tématu strachu podle určitých klíčových okruhů se rovněž jeví jako rozumné. Autor
se nebojí konfrontace s různými biblisty, takže jeho práce není zdaleka plodem jeho intuice a
moudrosti.
Z toho všeho vzešla diplomová práce čtivá, důkladná a věcná.
Z uvedených důvodů navrhuji známku „výborně“.
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