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Cílem bakalářské práce Kristýny Blažkové je „odhalit vývoj vztahu k Bohu během životní 

cesty“ (s. 6). Téma životní cesty, resp. víry jako cesty je pro autorku klíčové. Téma studuje na 

dvou biblických postavách, Abrahamovi a Jákobovi. K nim navíc připojuje dvě současné 

postavy, Viktora Emila (lze se setkat i se zněním „Emanuela“) Frankla a Tomáše Holuba, na 

kterých některé aspekty cesty Abrahama a Jákoba aktualizuje. Srovnání je založeno na 

„styčných momentech v příbězích“ (s. 7). K aktualizaci biblických příběhů autorka přistupuje 

proto, aby ukázala, že „historické i současné osobnosti mají podobný (…) typ reakcí. Lidské 

povahy jsou si po staletí podobné.“ (s. 7). Rozhodující tehdy i dnes jsou podle autorky víra a 

vztah k Bohu. 

 

Práce má jednoduchou a logickou strukturu. První část se věnuje Abrahamovi, druhá 

Jákobovi. Ke každé části je po podrobném představení biblické postavy připojena aktualizace. 

Autorka provádí jakýsi typologický výklad, kdy na základě podobných vlastností a životních 

momentů přiřazuje k sobě nejprve Abrahama a V. E. Frankla, potom Jákoba a T. Holuba. 

 

Práce je silná v detailním pečlivém představení cest víry obou biblických postav. Autorka 

pracuje jak s biblickým textem, tak s komentáři. Zajímavým nápadem jsou i obě aktualizace, 

kterými autorka dokládá, že příběhy z Bible jsou stále živé, resp. že příběhy víry dnešních lidí 

jsou analogické příběhům biblickým. 

Rezervu vidím v popisu metody práce. Autorka si neklade otázku po volbě překladů Bible, 

např. neinformuje, proč volí ekumenický, a ne jiný překlad. Nepracuje s cizojazyčnými 

překlady, natož s originálním textem (což samozřejmě pro tento typ práce není nutné). 

Nedozvíme se, podle jakého klíče vybírá sekundární literaturu, která je poměrně velmi 

různorodá. Přesvědčivě není zodpovězena ani volba Frankla a Holuba jako současných 

abrahámovských, resp. jákobovských typů. 

Z hlediska formálních chyb lze uvést občasné zaměnění velkých a malých písmen. Poměrně 

časté jsou chyby v interpunkci. Práce má ale celkově pěknou úpravu. 

 

Autorka prokázala schopnost zpracovat samostatně zvolené téma s využitím odborné 

literatury. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit za A – B, podle průběhu 

obhajoby. 

 

Při obhajobě by autorka mohla zodpovědět tyto otázky: 

1) Proč pracovala se zvoleným překladem Bible a s vybranými komentáři? 

2) Na s. 17 interpretujete narození Izáka jako ukázku Boží všemohoucnosti. Jak ještě 

jinak by šlo tuto událost na pozadí příběhu Abrahama interpretovat? 
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