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1. Kritické zhodnocení

Kritéria hodnocení
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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. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty                

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

Práce se zabývá Ježíšovou uzdravující činností ve prospěch konkrétního člověka. Autorka 
oprávněně hovoří o uzdravujících zásazích a ne jen o zázracích, protože Ježíšova uzdravující 
činnost neznamená jen zázračná uzdravení, i když se práce soustřeďuje především na 
uzdravení, zbavení handicapu, osvobození od zlých mocností a vzkříšení k životu. Úvodní 
část (poměrně obsáhlá) je věnována starozákonním příkladům uzdravující Boží síly (nejen 
"zázračné") prostřednictvím jednotlivých Božích vyvolených a širšímu dobovému kontextu
pochopení nemoci apod. v souvislosti s morální vinou. Za užitečné považuji připomenutí Joba 
a Tobiáše. Hlavní část je pak věnována Ježíšovým uzdravujícím činům: je rozdělena na 
kapitoly podle typu zásahu (uzdravení nemocných, postižených, vyhnání zlých duchů a 
oživení) a v každé jsou probrány nejdůležitější texty z evangelií a Skutků apoštolů. Závěrečná 
kapitola pak na pojetí zázraku jako znamení v Janově evangeliu odkazuje na hlubší smysl 
vyprávění o Ježíšově uzdravující činnosti. 
Práce Patricie Jarešové je solidním shrnujícím popisem Ježíšových uzdravujících činů se 
stručným teologickým komentářem. Autorka nepřináší žádné překvapivě nové pohledy či 
interpretace. S tématem by samozřejmě bylo možné pracovat mnohem diferencovaněji a také 
rozbor jednotlivých textů, zejména tam, kde existují texty paralelní, by měl být mnohem 
důkladnější a závěry teologicky propracovanější. V zásadě však autorka úkol, který si 
předsevzala, splnila. 
Autorka pracovala s dostupnou českou literaturou a internetovými zdroji. Svým rozsahem i 
obsahem odpovídá nárokům na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:              12. 8. 2011                                              Podpis:

Jak lze na základě biblických textů charakterizovat vztah mezi nemocí, utrpením, chudobou a 
morální vinou?
Lze srovnávat Ježíšovy uzdravující činy, o nichž autorka pojednává v práci, s jeho další 
činností? Jaký byl cíl Ježíšových činů?




