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1. Kritické zhodnocení
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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     

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

Práce je kompilační prací
              

Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
              

Práce přináší nové poznatky
              

Práce navrhuje nové metodické přístupy
              

Práce má metodologický/teologický přínos
              

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

Práce se zabývá důležitým tématem z Ef 5,21-33. Její zásluhou je i snaha o interdisplinárnost, 
tj. autorka nevidí problematiku manželství pouze z pohledu zvoleného biblického textu, nýbrž 
se snaží o jeho zařazení do širších teologických souvislostí - dogmatických, morálních i 
spirituálních. Práce není příliš obsáhlá, širší souvislosti jsou víc nadhozeny než skutečně do 
hloubky zpracovány. Po formální stránce je práce relativně v pořádku až na několik hrubek v 
příčestí (s. 31 a 47), několik nesprávných velkých/malých písmen (Rákosové moře, patrističtí 
otcové, božský, bible/Bible), chybějící (či naopak přebývající) čárky v souvětí, psaní Jeho 
apod. ve vztahu ke Kristu, nesprávné použití zájmena jeho a svůj (s.33). 
Na to, že jde o diplomovou práci na oboru Katolická teologie, pracovala autorka s poměrně 
malým počtem odborných titulů, a to zejména v exegetické části. Očekávala bych důkladnější 
práci s literaturou.
Mám i několik věcných připomínek:
Jak dospěla autorka k tomu, že připsat autorství listu Kolosanům Pavlovi je mnohem složitější 
než u listu do Efezu (obvykle se tvrdí opak)? Argument, že na nepavlovský původ poukazují i 
dlouhé věty, není zrovna přesvědčivý, protože v autentických listech jsou věty velmi dlouhé s 
velmi omezeným použitím sloves v určitém tvaru. To by bylo zapotřebí upřesnit. Vztah k k 
listu do Kolos měl být podle mého názoru - zejména, pokud jde o paralelní pasáž - důkladněji 
zpracován. Domnívám se, že i za domácím řádem v Kol stojí poměrně rozpracovaná teologie. 
Sémantická rozdílnost sloves hypotassein a hypakouein se mi nejeví - pravděpodobně na 



rozdíl od autorky - příliš velká. Leckteří autoři to vidí jako synonyma právě v daných 
souvislostech. Autorka se neopírá o žádný exegetický slovník nebo podobnou literaturu. 
Poměrně dost zkrátka vzala autorka původ domácích řádů, kde by bylo záhodno se zmínit 
mnohem více o helénistické židovské literatuře než o řeckých filozofech jakožto 
bezprostředním zdroji postojů i tohoto specifického literárního žánru.
Poněkud z míry mě vyvádějí tvrzení (s. 47), že Bůh něco musel, a dále neskutečně triviální 
představa, že Hospodin dopouští zkoušky pro naše dobro (s. 68). Myslí to autorka vážně? 
Odvážila by se to tvrdit i o holokaustu, o životních tragédiích lidí (třeba v manželství)? Jak 
autorka ví, jak moc kde Bůh přebývá (s. 72)? Pokud jde o problematiku gendru, doporučovala 
bych méně paušální soudy a přihlédnutí k tomu, že literatura rozlišuje sex a gender (což se do 
češtiny nepřekládá), čímž se vyjadřuje rozdíl pohlaví z hlediska fyziologického a 
psychologického (sex) a gender jako odlišnost (proměnnou) v sociálních rolích. Jen slepý by 
neviděl, že k tomu prostě v dějinách dochází a bude docházet. A to je třeba rozlišovat, jinak 
upadneme do pasti autorů typu Gertruda Le Fort (Věčná žena) apod.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě               doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:           9.5.2011                                                       Podpis:

Vyjádřit se k připomínkám.




