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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)

Diplomová práce Jaroslava Suroviaka je věnována obrazu apoštola Petra, jak ho podávají 
Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů. Práce je rozdělena na dva nestejně dlouhé úseky: 
První charakterizuje postavu, literární tvorbu a teologické důrazy evangelisty Lukáše, 
vymezuje pojem apoštol a jeho užití u Lukášově dvojdíle a charakterizuje všeobecně obraz 
apoštola Petra v Novém zákoně (zde ovšem chybí alespoň stručná charakteristika Petra 
v listech apoštola Pavla, přestože to jsou autentická svědectví z "první ruky"). Tím si autor 
vytváří základ pro vlastní bádání. Druhá, centrální část celé práce se pak zabývá 
komentováním jednotlivých perikop, v nichž je apoštol Petr zmiňován, a to v 
"chronologickém" sledu perikop v evangeliu a ve Skutcích. Vzhledem k obsáhlosti materiálu 
jsou jednotlivé petrovské perikopy pojednány relativně stručným výkladem, který jen na 
některých místech odkazuje k řeckému textu. Autor se však neomezuje jen na popis textu, 
nýbrž se vždy snaží také vystihnout autorův záměr i jeho vidění role apoštola Petra. 
Při charakterizování textů z hlediska diachronní analýzy se autor opírá o literaturu, zejména
publikovanou v italštině. 
Autor naplnil cíl, který si předsevzal, a dalo by se říci, že nic zvlášť nového neobjevil, přesto 
je práce přínosná svým přehledem perikop a vytvořením souhrnného obrazu apoštola Petra 
v lukášovských spisech, což má význam i pro pochopení eklesiologického konceptu autora 
těchto spisů.
Práce má především syntetický charakter a patří do oblasti biblické teologie. Je napsána 
srozumitelným, čtivým způsobem. Dojem poněkud kazí úplný závěr práce (poslední dva 
odstavce), kde zůstaly jazykové nedostatky.
Práci doporučuji k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

V čem se podstatně liší obraz apoštola Petra v Lukášově dvojdíle od Petrova obrazu v Janově 
evangeliu?
Jak se k Petrovi stavěl Pavel?

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

Datum:           1. 7. 2016                                                      Podpis:          


