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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. 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)



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Martin Svatek si pro svou bakalářskou práci vybral téma, které ho zaujalo už v průběhu 
studia, a to perikopu o "prokletém" fíkovníku, která je však právě v Mk spojena úzce 
s perikopou o očištění Chrámu, proto se ve své práci zabývá nutně oběma dvěma. Eminentně 
ho ovšem zajímá právě ta s fíkovníkem, která patří skutečně k obtížným textům Nového 
zákona.
Práce je rozčleněna do tří logických celků: první tvoří pojednání o historickém kontextu, 
kterým chce autor zasadit Ježíšovo jednání do historických souvislostí; druhý se zabývá 
vlastním textem obou perikop, a to jak v Markově, tak Matoušově evangeliu; třetí část je 
věnována dějinám recepce, resp. typologii výkladových řešení textu Mk 11,12-25.
Při vypracovávání této práce urazil autor velký kus cesty na poli exegetické práce. Autor 
studoval literaturu, konzultoval, přicházel s novými podněty i pohledy. Přestože ne se všemi 
jeho názory souhlasím, musím velmi ocenit jeho poctivé úsilí dobrat se správného poznání. 
Všechny své závěry se snaží také argumentačně opřít o názory exegetů. Cílem jeho práce 
nebyla prostá interpretace uvedeného textu, nýbrž také - nebo především - vyrovnat se 
s různými typy interpretací. Jednotlivé typy výkladů rozdělil do čtyř kategorií, jež jsou jeho 
vlastní invencí (výsledkem vlastního pozorování). Bylo by bývalo ještě užitečné pokusit se 
přiřadit jednotlivé probírané interpretace k typologii z instrukce PBK Výklad bible v církvi, 
ale to by si vyžádalo přece jen ještě důkladnější studium stylu práce jednotlivých autorů. To 
nelze dělat na vzorku jedné či dvou perikop. Autor prokázal jednoznačně, že je schopen 
pracovat s odbornou literaturou a dospívat k samostatným závěrům. Práce je po formální i 
obsahové stránce kvalitní, seznam literatury je na tento typ práce obsáhlý a obsahuje 41 
položek; jediné, co lze na první pohled "vytknout", je nepříliš dobrá kvalita tisku.
Vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci a autor nemá za sebou rozsáhlejší exegetické 
školení, považuji práci za velmi zdařilou a hodnotím ji jako výbornou. 

Objasnění autorovy kategorie prorockého výkladu.
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