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1. Téma, metoda a obsah 
Předložená diplomová práce se kriticky vyrovnává se složitou teologickou 

problematikou eschatologické perspektivy vytržení církve, kterou chápe jako "vzetí církve a 
setkání se s Ježíšem" (s. 8), přičemž se hlavně zaměřuje na pojmy konec věku a paruzie Ježíše 
Krista. Na základě historické, biblické analýzy a systematicko-teologické syntézy předkládá 
tak autor ucelený pohled na danou problematiku, kterou opírá o rozdvojenou (Douglas, J. D. 
např. s. 35n), nikoliv konsekventní eschatologii. 

První kapitola (s. 8n) vymezuje problém předložené práce, východiska i metodu. 
Následuje představení hlavních myšlenek církevních otců (Augustin, Jan Zlatoústý), 
reformátorů (Luther, Kalvín) a současných teologů, do kterých autor řadí Bartha, Ratzingera a 
Darbyho (s. IOn). Třetí kapitola exegetuje hlavní texty synoptických evangelií, listů apoštola 
Pavla i pavlovských a zjevení Jana (s. 2In). Čtvrtá kapitola, kterou považuji za velmi 
přínosnou a nejzdařilejší, nabízí hlavní eschatologické důrazy a souvislosti s vytrhnutím 
církve (s. 35n). Kapitola shrnuje tři základní modely vytržení církve ve vztahu k "načasování 
biblických proroctví" (preterismus, futurismus, idealismus), k tisíciletému království před 
posledním soudem - "miléniu" (postmilenialismus, premileníalismus, amilenialismus), 
vzhledem k "soužení" církve (pretribulacionismus, midtribulacionismus, 
posttribulacionismus), vzhledem k paruzii Ježíše Krista, smrti a vzkříšení věřících z mrtvých. 
Poslední pátá kapitola je závěrem celé práce a shrnuje přínosy všech kapitol. 

2. Formální úprava práce 
Diplomová práce je předložena ve slovenském jazyce a až na skutečnosti uvedené 

v připomínkách zpracována podle bibliografické a citační normy, je přehledná a překlepy se 
v ní vyskytují v povolené normě. V seznamu použité literatury je uvedeno 37 titulů (29 
písemných a 8 elektronických). 

Celkový rozsah práce je 62 stran, přičemž rozsah vlastního textu tvoří 51 stran. 
Vzhledem k počtu řádků i znaků na straně lze ještě považovat limit 60-ti stran za splněný. 
Tato skutečnost však měla být v úvodu zmíněna. Kromě standardních částí práce neobsahuje 
resumé v anglickém jazyce. Poznámky a odkazy na citovanou a použitou literaturu 
v celkovém počtu 140 jsou uváděny na každé straně zvlášť. 

3. Připomínky 
1) Pokud autor zvolil východiskem svého zkoumání, cituji: "moji teologii", měl by ji 
definovat již v úvodu, protože slouží čtenáři jako hermeneutický klíč k pochopení celé práce 
(s. 8). Domnívám se, že tímto slovním spojením zřejmě autor spíše myslel své hermeneutické 
předporozumění, a tedy nikoliv teologický systém jako takový. Definování eschatologie ve 
smyslu "kritického evangelikalismu" je spíše vědeckým cílem než východiskem. 

2) Opírá-li autor svou práci o 3 rozdílné teologické disciplíny ("historická, biblická" a 
"systematická"), měly by být zachovány metodické požadavky všech tří. Mou hlavní kritikou 
je, že autor v historické části neuvádí žádnou primární literaturu (i např. myšlenky Ratzingera 
jsou čerpány z českého překladu). Stěžejní problematiky celé práce jsou opřeny spíše o 
parafráze než o přímé citace. Pokud autor nazývá magisterskou práci "biblickým 
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pochopením", měl by se primárně zabývat hlubší exegetickou analýzou biblických míst a 
biblickou eschatologií jako takovou, měl být uveden též řecký překlad, z kterého autor cituje 
(s. 21-22, s. 33 pozn. 69 aj.). 

3) Autor také na některých místech nedodržuje citační normu: 
- nepoužívá dvojí uvozovací znaménko (s. 12, s. 15 aj.) 
- jednou cizojazyčné slovo dává, podruhé nedává do uvozovek (s. 19, aj.) 
- na některých místech nejsou citované části odděleny od parafrázovaných 
(např. druhý odstavec na s. 20 je citací internetového zdroje, aniž je text v uvozovkách: ,,(1) 
načasovanie biblických proroctev (historický prístup, futurizmus, preterizumus ... " Srov. 
http://www.theologica!studies.org/page/pageIl572935.htm: ,,(1) the timing of Bible prophecy 
(futurism, preterism .. , ") 

4) Ve třetí kapitole autor řadí mezi "Iisty apoštola Pavla" také List Koloským a 2 list 
Tesalonickým, které jsou pavlovské. 

5) Autor mohl použít českou (Mánek, Souček, Pokorný, Ryšková aj.) a více slovenské 
odborné literatury (Fazekáš, aj.). 

Otázky k obsahu: 
I) Jaky je podle autora vztah Pavlova "bytí v Kristu" k vytržení církve? 
2) Pokud se autor táže po relevanci "mezistavu", který nazírá časově, není právě argumentací 
pro existenci mezistavu mimo-časovost? (s. 51) Jak autor rozumí textu z 2 Kor 5, 2-4 
v souvislosti s Pavlovým eschatologickým očekáváním a jak by explikova! pojem "nahota" a 
"přiodění těla" (" ... neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby 
přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem"). 

4. Celkové hodnoceni 
Předložená diplomová práce je pnnosná, protože se kriticky vyrovnává s některými 
eschatologickými důrazy evangelikální teologie. Z tohoto důvodu i přes zmíněné formální, 
metodické i obsahové nedostatky doporučuji práci k obhajobě, ale navrhuji klasifikovat 
dobře (3) za předpokladu doplnění anglického resumé, které tvoří nedílnou součást všech 
vědeckých prací. 

V Praze dne 6. května 20 I O 

m~ ,~~.J 
ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 
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