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1. Kritické zhodnocení

Kritéria hodnocení
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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)

Jaroslav Jelínek navazuje ve své diplomové práci na práci bakalářskou, nejde však o její 
pouhé rozšíření o nějakou kapitolu, nýbrž o rozvedení, prohloubení a zasazení do širšího 
kontextu dosavadních poznatků. Jde tedy o novou práci.
První kapitola je věnována historickým východiskům, tj. dobovému vztahu Židů a prvních 
křesťanů k Zákonu a charakteristice Pavlových listů, v nichž je tematika Zákona rozvíjena (1,
2 Kor, Gal, Řím). V druhé kapitole se autor zabývá rozbory vybraných perikop. zde nejvíce 
navazuje na bakalářskou práci, ale rozšiřuje ji o další texty (z Gal a Řím a zcela nově o pasáže 
z 1, 2 Kor) a hlavně prohlubuje. Tato kapitola je ukončena souhrnnou charakteristikou 
Pavlova chápání Zákona. Třetí kapitola konfrontuje Pavlovo pojetí Zákona s pojetími dalších 
knih Nového zákona (evangelií, Žid, Jak, 2 Petr, 1 Jan, Zj). Obsáhlý závěr pak shrnuje 
dosažené výsledky. 
Jde o biblicko-teologickou práci, která velmi dobře charakterizuje Pavlovo pojetí 
Zákona/zákona, a to v kontextu jak historickém, tak literárním.
Autor pracuje kriticky s literaturou a je schopen formulovat samostatně závěry, k nimž na 
základě vlastní práce s textem i v konfrontaci s literaturou dospěl. 
Práce je napsána velmi kultivovaným a stylisticky čistým jazykem.
Byť tematika Zákona u Pavla není v bádání zanedbávána, je tato práce přínosem pro svůj
shrnující charakter, kontextualizaci, jasné formulace a závěry. Je velmi instruktivní a 
zasloužila by si širší uplatnění než jen omezené čtenářstvo hodnotící komise.
Vřele doporučuji k obhajobě. 

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Co je z Pavlova chápání Zákona aktuální i dnes?

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

Datum:           1. 7. 2016                                                     Podpis:          


