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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

nesplňuje

splňuje s výhradami

připomínkamis drobnými splňuje

Kritéria hodnocení

výhradsplňuje bez

1. Kritické zhodnocení

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)

Bakalářská práce Petra Velechovského obsahuje v tištěné podobě 64 číslované strany,
přičemž úvodní strany včetně obsahu nejsou započítány; a 201 poznámku pod čarou.
Autor předkládá jako bakalářskou práci na katedře biblických věd pojednání o Svědcích
Jehovových, což je poměrně neotřelé téma. Otevírá se zasvěcený a systematický pohled do
oblasti, o níž má většina křesťanů i populace spíše okrajové, nahodilé či útržkovité znalosti či
zkušenosti. To si zřejmě pisatel uvědomuje, a proto vhodně zařazuje do své práce slovník
vybraných pojmů a genezi i zasvěcený přehled vůdčích osobností této denominace. Vlastnímu
tématu práce se věnuje 5. kapitola (s. 29–46), popisující vývoj jejích naukových postulátů. To
je doplněno o české specifikum soudních sporů o zpovědní tajemství, nástin krize této
náboženské společnosti a závěr, který odhaduje budoucnost nauky a perspektivy Svědků
Jehovových.
Předností práce je dlouhodobé studium, zkušenost i publikační aktivita autora v oblasti.
Dle mého názoru je hlavní nevýhodou práce, že výlučně obsahuje zhuštěnou fenomenologii
nauky, která předkládá pouze výsledky či porovnání dočasně platných tvrzení ohledně
naukového vývoje bez toho, že by byla alespoň v jednom či dvou bodech ukázána i teologická
konstrukce, která k uvedeným postulátům vede; popř. rozbor nějaké biblické perikopy, tedy
nějaká vlastní teologická práce, třeba i v nějaké komparaci. Asi by se tím pomohlo i vcelku
zdařilému závěru práce, ten by pak nestál jen na intuici, ale i na předchozí dikci a argumentaci
práce. Samozřejmě chápu, že je to při autoritativním předávání nauky v této náboženské
organizaci neobvyklý požadavek, může však napomoci relevantnímu srovnávání a orientaci.
Pomohlo by to i vlastní práci, aby nebyla jen příspěvkem, byť hodnotným, do srovnávací
religionistiky, ale prací teologickou. Takto si nejsem jist, zda práce neměla být odevzdána
spíše na oboru religionistiky FF nebo na katedře pastorálních oborů a právních věd KTF.
Po jazykové stránce je práce na postačující úrovni, pravopisné chyby jsou ojedinělé a
nahodilé, může jít i o překlepy: např. na s. 21, konec 8. ř. zdola ve slově „literatuře“ chybí
hláska „t“; hrubá pravopisná chyba na s. 29 ve 3. ř. shora „nauky upadli“ je asi pouhá
nepozornost, podobně i na s. 30 ve 2. odst., ř. 2 „byly schopni“. Jde o odbornou, nikoli
filologickou práci.
Petr Velechovský odvedl slušnou a podloženou práci, jíž lze vytknout jen to, že málo
teologicky argumentuje, což je částečně omluvitelné specifickým tématem. Rád doporučuji
k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
1. Bylo by možné uvést nějaký zajímavý příklad biblické argumentace Svědků Jehovových? 2.
Z čeho pramení názor NSSJ, že Ježíš nezemřel na kříži, ale na kůlu?
3. Jak Svědkové Jehovovi vysvětlují výrazný časový odstup mezi jejich „novým světlem“ a
biblickým zjevením? A jak zdůvodňují časové posuny vůbec?
4. Jako křesťané se obvykle chápou věřící přesvědčení o božství Ježíše Krista. Tuto nauku dle
mého poznání NSSJ nesdílí. Na jakém teologickém základě se označuje jako křesťanská?
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