
Evangelická teologická fakulta 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

 
Název práce:  Sociální moudrost Starého zákona 

Jméno studenta: Karla Kunecká 

Vedoucí: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. 

Oponent: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. 

Studium: JABOK ETF                             

Graficko-formální a jazyková stránka  

Autorka se nevyvarovala pravopisných chyb a přehlédnutí, a to zejména v interpunkci. Co do jazykového projevu je 

vidět, že autorce je obtížné psát o Bibli tak, jako o sociální práci. Jak je vidět ve druhé kapitole, autorka je najednou 

„doma“, cítí pevnou půdu pod nohama, aby se pak v dalších částech práce vydala do krajiny Bible, která jí není tak 

vlastní. Prozrazuje to celkem kostrbatý jazyk a velké množství nepřesností nebo dokonce věcných chyb, případně 

některé věty jsou dosti nesrozumitelné. Jen několik příkladů: co je to „křesťanská církev“? opravdu je v židovství 

Písmo nazýváno Židovské Písmo svaté nebo Bible Izraele (s. 4)? Exil trval do roku 583 př. Kr.? Jak mohl Alexandr 

Veliký, který zemřel v roce 323, vládnout ve 2. století př. Kr. (s. 8)? Výraz „zákon“ skutečně vzešel z řeckého 

„sijafik“ (s. 5)? Desatero opravdu obsahuje „přikázání lásky“? Co znamená, že „bližní je neživý předmět (Gn 15,10)“ 

(s. 21)? Co znamená věta „Čeleď měla v pozdější době pravděpodobně pravomoc nad rámec rodiny a konkrétně v této 

oblasti byla kompetentní pravděpodobně rada starších“ (s.25)? Co se chce říci větou „Vzhledem k tomu, že se bohatí 

často stávali utiskovateli chudých, bývalo se slovem chudý často spojováno zbožný, odkaz k tomuto jevu nalézáme v Ž 

14,5-6“ (s.34)? Kde je v Bibli napsáno, že se půda sedmého roku vrací původnímu majiteli (s.44)? 

Výběr a práce s podklady  
 

Autorka používá poměrně omezený počet zdrojů, kromě Bible a jednoho článku celkem osm. Její seznam literatury je 

po formální stránce poněkud nejasný, jednotlivé tituly nejsou seřazeny v abecedním pořádku. 

 

Úroveň zpracování práce a hodnocení 
 

Autorka se jako studentka oboru Pastorační a sociální práce pustila do pro ni podle mého názoru velmi náročného 

tématu. Jak jsem již naznačil shora, je zřejmé, že je spíše doma v oblasti sociální a pastorační práce než v biblické 

tématice, byť si zde například nejsem zcela jistý ani správností tvrzení, že „činnost církve na poli sociální pomoci 

existuje v podobě, která je nazývána pastorační činností“ (s.15). Jestliže kupříkladu církvemi zřizované Charita nebo 

Diakonie vykonávají činnost na poli sociální práce, lze tuto práci nazvat prací pastorační? 

Globálně vzato se čtenář této práce o sociální moudrosti Starého zákona dozví poměrně dost informací, a tedy bych 

řekl, že cíl práce je splněn, byť se autorka mnohdy omezuje pouze na prosté citace starozákonního textu. Vzhledem ke 

způsobu zpracování jí však nemohu navrhnout lepší hodnocení než E. Je zřejmé, že na lepší zpracování tématu autorce 

chybělo více času. 

  

 

Otázky k obhajobě  
 

1) Mohla byste se prosím vyjádřit alespoň k některým nejasnostem, jak je uvádím ve svém hodnocení graficko-

formální a jazykové stránky? 

2) V čem podle Vás spočívá rozdíl mezi pastorační a sociální prací? 
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