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Zpracování: Práce je přehledně a smysluplně seřazena do kapitol. Splňuje všechny formální 

náležitosti úvodních a závěrečných stran. Text je formulován srozumitelně. Jediný prvek 

rozbíjející grafickou jednotu práce je velké množství přímých citací (20% textu jsou citace). 

Což není jen výtka grafická, ale i faktická. Časté citace výrazně narušují plynulost a čtivost 

textu a doporučoval bych jich užívat v menší míře, a více myšlenky různých autorů 

formulovat vlastními slovy. Kladně hodnotím, že autor na konci každé větší kapitoly věnuje 

jeden až dva odstavce shrnutí.  

Literatura: Autor vzhledem k tématu a zaměření práce správně vychází především 

z originálních děl N. T. Wrighta. Další literatura je vybrána vzhledem k tomu, jak se další 

autoři vůči Wrightovi vymezovali, případně jej podporovali. Kladně hodnotím, že je použita 

výhradně zahraniční literatura i minimální použití elektronických zdrojů.  

Obsah: Cíl práce definovaný v úvodu je v průběhu práce plněn. Název práce odpovídá tématu. 

Téma je na první pohled úzce zaměřeno pouze na teologii ospravedlnění N. T. Wrighta.  

Přesto v průběhu čtení získávám dojem, že je to téma velmi široké, a že se autor se snaží o 

popis a celkové uchopení křesťanského života. Takovýto záměr vzhledem k rozsahu práce 

nutně vede ke zjednodušeným a obecným formulacím. I pastorační aplikace by mohli být 

zpracovány trochu detailněji. 

 

Práci doporučuji k obhajobě: Ano  

 

Zdůvodnění, závěr: 

 

Práce má všechny formální náležitosti. Je psána srozumitelně a přehledně. Cíl práce 

definovaný v úvodu autor naplňuje. Velký počet citací zhoršuje plynulost textu. V určitých 

částech práce je text zbytečně obecný.      
 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

 Co autora vedlo k tak hojnému používání doslovných citací?  

 Jaký je autorův vlastní názor na teologii N. T. Wrighta?  

 
Práci navrhuji hodnotit stupněm: B-Velmi dobře 
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