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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

      

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

Tato práce se zabývá exegezí těžké pasáže Mk 11,12-25. Po uvedení historického kontextu následuje exegeze 
příslušného textu (podle podání Mk i Mt), konečně typologizace hlavních výkladových směrů (výklad historický, 
reálně-symbolický, symbolický, prorocký).

Jedná se o velmi zdařilou, zajímavou a čtivou práci. Členění je jasné a přehledné, uvedení do problematiky 
srozumitelné, nechybí ani kritické zhodnocení různých typů výkladů.
Obsahově a formálně je to velmi kvalitní studie, práce s různými prameny sekundární literatury je 
samozřejmostí.

Ke kritickým připomínkám bych snad mohl uvést zbytečně dlouhý historický exkurz (s. 8-18), který však 
rozhodně nekazí celkový vynikající dojem.



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

     

Jako jeden z možných výkladů "prorockého typu" se na s. 42-43 uvádí, že se Chrám dá chápat 
jako symbol lidského těla-chrámu Ducha. Jak se stavíte k tomuto výkladu?



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