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Autorka bakalářské práce Jana Sluková se vyrovnává s otázkou smrti v křesťanské
perspektivě, a to na základě výpovědí Nového zákona, zejména 15. kapitoly 1. listu
Korinťanům.
Práce má logickou strukturu: autorka v přehledu ukazuje, jak se víra ve zmrtvýchvstání
vyvíjela od Starého zákona v jeho různých fázích vzniku až po víru prvotní církve ve
formulacích apoštola Pavla. Správně zdůrazňuje kontinuitu i rozdílnosti tohoto vývoje a
podtrhuje, že křesťanská víra ve zmrtvýchvstání je založena ve skutečnosti zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Ke kladům práce patří i to, že se v závěru autorka snaží vyrovnat i s jinými
pohledy na smrt a ujasňuje, že lidský smutek nad ztrátou milované bytosti nestojí v protikladu
ke křesťanské naději a k víře ve zmrtvýchvstání. Autorka se vhodně omezila na centrální
výpověď 1 Kor 15, protože jinak by práce přesáhla nejen rozsahem, ale i složitostí tématu
možnosti bakalářské práce.
Její práce nepřináší žádné výrazně nové poznatky, ale je seriózním zamyšlením, opřeným o
biblické výpovědi a odbornou literaturu, nad skutečností smrti. K tomu ji nepochybně vede i
její profesionální zaměření pracovnice v hospici. Ono spojení s osobní praxí ji dovoluje
formulovat výpovědi založené na autentické zkušenosti, takže nejde o laciné rádoby zbožné
výroky.
Práce je z hlediska jazykového čistá, jazykových nedostatků je malounko (občas chybějící
čárky v souvětích nebo nestandardní psaní Božské Osoby, srov. s. 47).
Práci považuji za úspěšnou a doporučuji ji k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Proč není uvedeno 2 Mak 12,42-45 jako doklad víry ve vzkříšení v SZ, ač jsem na to autorku
upozorňovala několikrát (s.18), má to nějaký zvláštní důvod?
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