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Formální náležitosti práce: 
 

Předložená práce obsahuje všechny formální náležitosti práce: titulní list se všemi údaji, 

osobní poděkování vedoucímu práce, čestné prohlášení, anotaci a klíčová slova (v českém a 

anglickém jazyce), obsah, seznam zkratek, seznam primárních pramenů, komentářů, 

sekundární literatury včetně slovníků, encyklopedií a internetových zdrojů, poznámkový 

aparát a summary.  
 

Téma, struktura, obsah a způsob zpracování práce: 
 

  Autorka si zvolila pro své zkoumání velmi náročné a poměrně rozsáhlé téma „Věroučné a 

etické akcenty u Sírachovce“.  Po stránce metodické je práce autorky zpracována velmi dobře. 

Struktura předkládané práce je logická a velmi přehledná.  

   V úvodu autorka stručně popsala východiska své práce a cíle, které si stanovila. Metodám se 

zde věnuje jen okrajově, protože jim vyčlenila zvláštní kapitolu (viz dále). V úvodu autorka 

vyjádřila také svůj osobní postoj ke zkoumané problematice a důvody, které ji ke zpracování 

této problematiky vedly.  V textu práce autorka rozčlenila zkoumanou problematiku (kromě 

úvodu a závěru) na šest hlavních částí: (1) Literární kontext knihy Sírachovec, v níž se 

autorka věnuje autoru textu, překladateli, dobou vzniku a překladu, začleněním do kánonu a 

strukturou knihy. (2) Věroučné a etické akcenty, v níž autorka čtenáře seznamuje s metodou, 

kterou zvolila při výběru hlavních témat, kterými se v práci zabývá (dále v kapitolách 3 až 6). 

(3) Boží vůle, bázeň před Hospodinem. (4) Moudrost. (5) Poctivé jednání. (6) Rodinné vazby 

a přátelství. V závěru autorka práce celou problematiku shrnula a vyvodila přiměřené závěry.  
 

Hodnocení bakalářské práce:  
 

Autorka se neodchyluje od tématu a práce plně odpovídá jejímu názvu. Svým rozsahem, 

obsahem, strukturou, promyšleným zpracování (se vzájemnou propojeností jednotlivých 

kapitol a dokonce vizualizací těchto vzájemných souvislostí), osobním zaujetím, velmi 

pěkným a čtivým stylem a estetickou úpravou předkládaná práce plně odpovídá požadavkům 

kladeným na bakalářské práce (zejména v druhé části práce je podle mého názoru dokonce 

překračuje). Struktura práce je logická. Závěry autorky jsou přiměřené. Autorka práce 

prokázala, že se ve zkoumané problematice dobře orientuje a že ji tato problematika velmi 

zaujala. Zbytečně se neutápí v polemice s badateli, kteří se touto problematikou zabývali před 

ní (z jejichž děl vychází) a nachází si svou vlastní originální cestu. Zejména aktualizace témat 

její práci nesmírně obohatila. Z uvedených důvodů doporučuji práci k ústní obhajobě 

s hodnocením: výborně. 
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