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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. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano ne

Práce je kompilační prací
              

Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
              

Práce přináší nové poznatky
              

Práce navrhuje nové metodické přístupy
              

Práce má metodologický/teologický přínos
              

D. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty               



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

Ve své diplomové práci Jiří Dosoudil navázal na své předchozí práce, tentokrát však ve velmi 
širokém záběru. Cílem jeho práce je zmapovat povahu eschatologických představ rané církve. 
Jeho práce tak zabírá všechny novozákonní knihy, i když přednostní zájem věnuje autor 
Pavlovi a jeho žákům, evangeliím a knize Zjevení. Autor zkoumá návaznost novozákonní 
naděje na eschatologické představy starozákonní a vymezuje její originalitu, danou především
vazbou na Ježíše Krista. 
Autor s velkým přehledem charakterizuje povahu eschatologické naděje v jednotlivých 
spisech, adekvátně se vyrovnává s odbornou literaturou a je schopen kritického náhledu na 
různé koncepce a názory. Pracuje přitom především s literaturou zahraniční, protože české 
použitelné literatury je k danému tématu málo (bibliografie obsahuje přes 70 položek). Jeho 
práce není kompilací názorů sesbíraných z literatury, nýbrž komplexním zpracováním 
(nakolik je to v daném rozsahu možné) tématu. Za zvlášť cenné považuji závěry, k nimž autor 
dospěl, jak jsou shrnuty v závěrečné reflexi práce.
Práci považuji za velmi kvalitní, instruktivní a přínosnou. Podle mého názoru by bylo 
užitečné práci v nějaké podobě publikovat.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Co považuje autor za nejdůležitější poselství novozákonních spisů v jimi nabízené  
eschatologické perspektivě s ohledem na dnešní dobu?

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

Datum:           10. 6. 2016                                                      Podpis:          


