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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)

Vladimír Šuda se ve své diplomové práci zaměřil na etické otázky, k nimž se ve svých 
autentických listech vyjadřuje apoštol Pavel. Téma je relativně obsáhlé, takže je zřejmé, že se 
autor musel omezit na základní témata. Autor správně začíná od vymezení role etiky 
v Pavlově teologickém myšlení, v němž mravní imperativ je závislý na indikativu spásy. 
V této kapitole by byl mohl více využít toho, co konstatuje v úvodní kapitole, jež se věnuje 
etickým problémům Pavlovy doby, a to v kontextu pohanské i židovské etiky. 
Hlavní kapitola je pak věnována vlastním etickým otázkám, jak jsou vyjádřeny v listech. 
Celkem logicky postupuje autor od hlavních principů (láska, svoboda, svědomí) ke 
konkrétním problémům, které Pavel se svými adresáty řešil. Zpracování je vcelku přehledné a 
autorovo hodnocení správné. Konkrétními tématy, jimiž se autor práce zabývá, jsou: maso 
obětované modlám, manželské soužití, církevní obec a vzájemné vztahy mezi členy a vztah 
k veřejné moci. Témat by se dalo najít jistě více, ale tato jsou skutečně výrazná. Autor 
nezabíhá příliš do podrobností, což by bylo někde zapotřebí, nicméně jeho práce poskytuje 
užitečný přehled. Jde tedy spíše o práci přehledovou(biblicko-teologickou) než exegetickou. 
V poslední kapitole se autor pokusil o charakterizování významu Pavlových etických postojů 
a názorů pro dnešní dobu. Závěr má užitečný shrnující charakter. 
Z celé autorovy dikce je zřejmé, že je zvyklý katechizovat, což je někde z mého pohledu 
přílišné. 
Práce nepřináší žádné převratné poznání, je solidním shrnutím základnícj principů a hlavních 
témat Pavlovy etiky. V tom autor zadání, vyjádřenému titulem práce, dostál. Slušelo by se 
však v úvodu jasnějši formulovat cíle a metodu práce.
Práci doporučuji k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Čím se v obecnosti odlišuje Pavlova etika od etiky římské společnosti i od etiky Zákona?

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

Datum:           1. 7. 2016                                                      Podpis:          


