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Nedobrovolná chudoba patří stále k základním problémům světového společenství. Roman 
Černica si za základní téma své práce zvolil Ježíšův požadavek chudoby, jak se s ním setkáváme 

v synoptickém příběhu o setkání Ježíše s “bohatým mládencem”.

Zpracování tématu rozložil autor do pěti kapitol, Úvodu a Závěru. Právě Úvod dobře postihuje 
charakter předložené práce. Vyjadřuje v něm osobní zájem na tématu, ale způsob kladení otázek a 

stručný přehled postupu zpracování prozrazují metodickou neuspořádanost, charakteristickou pro 
celkové zpracování tématu. Spojitost mezi dílčími tématy a jejich návaznost v rámci pojednání 

tématu není autorem systematicky a explicitně představena a zdůvodněna (a to má právě být 
úloha Úvodu v diplomové práci).

Celé dvě úvodní kapitoly jsou určitým přehledem diskuse o historické spolehlivosti Markova 

evangelia v rámci novozákonní vědy, se zaměřením na míru autentičnosti, kterou lze přiznat 
výrokům připisovaným evangelistou Ježíšovi. Není však jasné, proč autor takto problém klade. Jde 

mu o historické zkoumání toho, co Ježíš mínil o chudobě, a jak v tomto kontextu můžeme 
rozumět výrokům Ježíšovi připisovaným (konkrétně v příběhu o bohatém mládenci)? Tomu by 

nasvědčovala otázka v Úvodu:  “Sú Ježišove slová skutočne autentické?” (s. 9). Pak by ale postup 
práce měl být důsledněji založen na tomto přístupu - tedy směřovat s použitím sekundární 

literatury k rekonstrukci názorů Ježíše z Nazareta na chudobu se zvláštním zřetelem k 
synoptickým perikopám o bohatém mládenci. Nebo jde o tázání primárně teologické, čemuž by 

nasvědčovala otázka: “Dá sa na ne spoľahnúť? (s. 9). Pak ale chybí teologická úvaha, proč je 
třeba rozhodnout otázku o historické autenticitě výroků připisovaných Ježíšovi. Jsou pro víru 

závazné pouze autentické Ježíšovy výroky? V práci autor dospívá k závěru, že Markovo 
evangelium je sice pokládáno částí odborné veřejnosti za relativně spolehlivý pramen k poznání 

Ježíšova učení a působení, ale i v ní nepanuje schoda ohledně míry autentičnosti výroků a 
událostí (s. 24-26). Co by tento závěr znamenal teologicky? 

Opět z metodologického úhlu pohledu nerozumím tomu, proč je tolik pozornosti věnováno 

problematice literárně-teologického žánru podobenství (3. kapitola). Autor je na základě literatury 
zcela správně pokládá za základní formální prostředek Ježíšova učení, ale výslovně nepojednává 



o těch podobenstvích, která by dle jeho soudu pojednávala o chudobě, a nesrovnává je pak se 

způsobem, jakým je Ježíšův názor na chudobu vyjádřen v diskutovaných synoptických perikopách 
o bohatém mládenci. Co autor z kapitoly o podobenství vytěžil pro následnou exegezi perikop? V 

této kapitole postrádám zmínku domácí novozákonní literatuře k tomuto dílčímu tématu (např. Jiří 
Mrázek, popř. starší práce Jindřicha Mánka). 

Pátá kapitola je věnována exegezi perikop o bohatém mládenci. Překvapivě začíná perikopou z 

Matoušova evangelia, když před tím věnoval tolik místa a energie diskusi o historicitě evangelia 
Markova. Postrádám skutečný úvod k této kapitole, který by ospravedlnil výběr a ohraničení 

zkoumaných textů a zasadil je do celkové koncepce příslušných synoptických jednotlivých 
evangelií (důležitost tohoto postupu přeci autor zmínil v prvních dvou kapitolách a patří ke 

standardu v historicko-kritickém přístupu!). Autor sice postupuje komparativně, ale celkově se 
jedná spíše o paralelní než komparativní zpracování perikop, založené vlastně vždy na jednom 

sekundárním prameni. Tady mi zcela chybí použití více zdrojů, zejména když se podle názvu jedná 
o jednu ze základních částí tématu. I zde mohl autor čerpat více z domácí exegetické tradice (Jiří 

Mrázek, Petr Pokorný, nakonec pro zajímavost i František Kovář).

Práce splňuje základní formální požadavky kladené na diplomovou práci. 

Osobně mám výhradu k tomu, aby odkaz na zdroj byl součástí nadpisu celé kapitoly či podkapitoly. 
Autor tak naznačuje, že daná část je vlastně založena na jediném zdroji. Což je případ 4. kapitoly. 

V rámci průběžného systému poznámek pod čarou nebývá zvykem opakovaně uvádět daný zdroj 
v celé jeho bibliografické formě. Tak pouze při prvním výskytu. U dvou elektronických zdrojů chybí 

datum citace. Autor v textu odkazuje na Waltera Onga, aniž by uvedl zdroj (s. 18).
S ohledem na to, že je práce psána ve slovenském jazyce, nemohu ji po této stránce hodnotit. 

Práci hodnotím spíše jako dobrou (3).
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