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Pozitivně lze hodnotit volbu tématu i určitou odvahu s tím spojenou (osoba E. Drewermanna). 
Stejně tak i zodpovědnou spolupráci autora s vedoucím práce a ochotu se učit. Již pohled na 
Obsah čtenáři naznačuje postup a zasazení do potřebného rámce. Autor celkově prokázal 
způsobilost napsat práci tohoto stupně, a to i dle pravidel stanovených na alma mater, na níž 
práci psal.  

Stanovený cíl v Úvodu se mu podařilo naplnit. Proto lze odpustit, že v Úvodu v poslední větě 
vypadlo písmenko „a“. Správně autor nejprve poukázal na zvolenou metodu jako jednu 
z legitimních přístupů k Písmu v církvi. Současně ale nezapomněl za exegezi Písma a 
zvolených příběhů bez této metody. Otázka k formální úpravě: nemá být v poznámce pod 
čarou za názvem díla a před číslem stránky čárka místo tečky? (srov. např. s. 7 a nn.) 

Autorovi se daří taky propojovat jednotlivé kapitoly a postup čtenáři komentovat. Taky 
zhodnotil poznatky nabyté při studiu (např. teologické etiky-zde Vztah oboru a biblické 
exegeze, např. s. 14 nn; spirituality; biblické exegeze, hermeneutiky, pastorační práce). Na 
stejné straně je potřeba připomenout, že by měl citovat zdroj, z něhož čerpal odkaz na 
původně citovaného autora, a ne jen primární zdroj, když z jeho originálu přímo nečerpal 
(srov. Schockenhoff uveden jako originál, ale autor práce ho uvádí z jiného již zapracovaného 
materiálu; tedy Schockenhoff, in…). 

Autor správně zařadil kontext Mk a úvod k němu. Škoda, že vybrané příběhy nevypsal nebo 
aspoň jejich některé verše při interpretaci či pak neuvedl celé oddíly např. jako přílohu.  

Svědectví ženy, které autor získal sice nelze považovat za statisticky významnou hodnotu, což 
ani nebylo záměrem autora, ale pěkně ilustruje oslovitelnost současného člověka pomocí 
takové interpretace.  

Závěr vše pěkně zhodnotí. V Seznamu literatury chybí jeden odkaz na vedoucího práce 
ohledně interpretace druhého vybraného příběhu. 

I přes uvedené připomínky doporučuji  práci k obhajobě a hodnotím B-velmi dobře. 

 

V Praze dne 30. 12. 2009     René Milfait 

Jak by autor objasnil využití tématu své práce pro pastorační působení? 


