
 
Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Jiří Musil 
 
Název práce: Teologie milosti u sv. Pavla 
 
Jméno vedoucího práce: Mgr. David Rybák, Ph.D. 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.  X  

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

X   

Slovní ohodnocení  
Práce nenaplňuje formální kritéria stanovená pro bakalářské práce (viz Opatření děkana č. 
8/2015). Minimální rozsah práce (40 stran souvislého textu) zde není dodržen, a to i za 
předpokladu, připočteme-li pět stran, které nejsou zahrnuty do číslování textu; autor začíná 
stranou 1, ale dle standardního číslování má začínat číslem šest. Každá kapitola první úrovně 
by měla vždy začínat na nové stránce, což v bakalářské práci taktéž není dodrženo (viz 
Opatření děkana č. 12/2017).  
 
 
 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  X  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

 X  

Slovní ohodnocení  
Práce prokazuje porozumění sledované problematice, autor vychází z relevantní odborné 
literatury. 
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III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  X  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

 X  

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

X   

Slovní ohodnocení 
 
Poněkud problematický je nesjednocený citační aparát a občas i styl písma (str. 2, 7). 
 
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Jak je pojímán Ježíš Kristus v teologii sv. Pavla? 
Jakou roli hraje myšlenka ospravedlnění v Pavlově chápání člověka? 
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