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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

Datum:              23. 7. 2014                                              Podpis:

Vladimír Šuda se rozhodl ve své bakalářské práci zabývat problematikou eschatologie 
v listech apoštola Pavla. Svou práci rozvrhl do několika částí (úvodní vymezení pojmu a 
skutečnosti eschatologie, církev jako eschatologikcá veličina, působení Ducha sv., pozemská 
realita jako podíl na eschatologické určenosti člověka, zmrtvýchvstání), které dané téma 
zpracovávají v zásadě průřezově, i když se v každé z nich autor většinou opírá základně o 
nějakou důležitou pasáž z jednoho listu. Téma je zpracováno víceméně správně s určitými 
aktualizačními vstupy.Samozřejmě by se dalo s jednotlivými výpověďmi Pavlových listů 
pracovat mnohem detailněji a také Pavlovo pojetí eschatologie v jednotlivých listech 
zpracovat důsledněji. To, co v práci zásadně chybí, je nějaké úvodní vymezení tématu a 
metodika jeho zpracování autorem (včetně toho, kterými listy se autor bude zabývat - zmínka 
o 2 Tes v závěru se pak objevuje jaksi mimo kontext). To pak způsobuje i to, že mezi 
jednotlivými částmi není zcela jasná vazba. Autor chybějící souvislosti (byť ne metodiku 
zpracování) naštěstí částečně "doplnil" závěrečným přehledem. 
Z práce je zřejmé, že autor umí pracovat s odbornou literaturou a že šlo pro něj o důležité 
téma, jehož relevanci si uvědomuje i pro praktický život křesťana. Téma pojednal ne zcela 
akademicky, nýbrž částečně i "pastoračně", což jistě souvisí i s jeho církevní angažovaností.
Vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci s omezeným rozsahem, tak se autor s tématem 
vyrovnal vcelku úspěšně. Jde o solidní práci, zpracovanou na slušné úrovni i po jazykové 
stránce (v práci jsou pouze drobné nedostatky).
Práci doporučuji k obhajobě.

Na s. 15 hovoří autor o dvou fázích Pavlova eschatologického myšlení. Může autor toto své 
tvrzení blíže vysvětlit a doložit?
Na str. 19n autor v komentáři k 1 Tes 4,17 tvrdí: "Pavel žije z té velmi reálné naděje na to, že 
člověk završí svůj život tady na zemi oním trvalým společenstvím s Kristem. Apoštol tedy 
dává tesalonickým křesťanům poučení o správném chování pro příchod Ježíše Krista v ,den 
Páně'." Může autor blíže osvětlit, jak tyto své výroky míní? 




