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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

       

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

Práce Miroslava Hlavničky se vyznačuje neobvyklou soustředěností výkladu a poctivostí myšlení. Autor zřetelně
a dobře formuluje své cíle a postupnými kroky za nimi směřuje, trpělivě čtenáře provádí bohatstvím zorných 
úhlů a perspektiv, jimiž lze nahlížet smysl Ježíšových blahoslavenství v Matoušově evangeliu 5, 3 – 12. Úvodní 
zamyšlení nad hermeneutických přístupem k Písmu je výstižným a přehledným shrnutím klíčových argumentů 
hermeneutiky, s nimiž se autor dobře seznámil. Také následující část (exegetický výklad Mt 5, 3-12) dobře 
vyznačuje kontext možné interpretace tématu blahoslavenství a jejich biblicko-teologicko-historický kontext. 
Touto exegezí si autor vhodně otevírá přístup ke klíčové otázce práce, jíž je posouzení otázky, zda a případně v 
jakém smyslu, jsou blahoslavenství etickým poselstvím. Autor se více přiklání ke skeptickému tvrzení některých
exegetů, kteří v nich odmítají vidět výslovné mravní normy nebo podmiňující mravní požadavky a chápe je spíše
eschatologicky jako přísliby Božího spásného jednání s člověkem (posila, která předchází, aniž popírá, normy a 
požadavky). Díky ztělesnění těchto příslibů v osobě Ježíše Krista se však blahoslavenství přece jen mohou 
promítnout do jistých základních postojů, typických znaků lidí následujících Krista. V závěrečné christologické 
kapitole autor zajímavě rozvíjí pojetí blahoslavenství jako Kristova nejvlastnějšího portrétu a tím také jako 
součásti základní „fyziognomie Kristova učedníka“. 

Mírným nedostatkem práce by mohlo být příliš reduktivní předběžné pojetí etiky pouze jako souboru norem a 
příkazů, které autorovi neumožňuje plně rozvinout oboustrannou hermeneutiku kruhového vztahu mezi etickým 
a eschatologickým nebo i etickým a spirituálně – teologickým významem Ježíšových blahoslavenství. V 
exegetické části autor někdy pouze nekriticky přijímá a opakuje jinak cenné postřehy biblistů Allisona a 
Daviese, aniž by se kriticky zamyslel nad možnými limity jejich „eschatologického přístupu“. V etické části však
autor opět prokazuje, že umí vyzdvihnut cenná místa z učení Magisteria, MTK a některých teologů a i na malém 
prostoru je skloubit do cenné oslovující syntézy. 

Z výše uvedených důvodů proto práci navrhuji hodnotit jako výbornou. 

 



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

1. Jak byste s ohledem na Vámi sdílenou skepsi některých exegetů vůči etickému obsahu 
Kristových blahoslavenství vysvětlil Kristův výrok: „Kdo mě miluje, zachovává má 
přikázání“.

2. Co konkrétně podle Vás znamená „vztažení biblických blahoslavenství k osobě Krista“? V 
čem vidíte přínos a rizika osobního „vyznavačského“ čtení Blahoslavenství a obecně Písma 
svatého, k němuž ve své práci vybízíte? 

3. V čem vidíte možné meze pojetí blahoslavenství u Allisona a Daviese a jak se v něm mohla 
promítnout jejich presbyteriánská orientace?

4. Jsou-li, jak říkáte, blahoslavenství „portrétem“ Ježíše Krista, v jakém smyslu jsou obrazem 
jeho Božství a lidství? 

 



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