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Popis a hodnocení práce: 
Bakalářská práce "Vztah ženy a moudrosti v knize Přísloví" od Ondreje Zatrocha 

(psaná ve slovenštině) má 64 stran textu včetně titulní strany (s názvem v čéštině a 
angličtině), prohlášení, poděkování a obsahu (desetině tříděný). Vlastní stať má 3 kapitoly 
(str.8-54). Bakalářská práce má všechny formální náležitosti: Úvod, Závěr, Anotace a Klíčová 
slova Osou ve slovenštině a angličtině), Prohlášení, Seznam zkratek a vysvětlivky, anglické 
Summary a seznam použité literatury. Bibliografie je strukturovaná a práci přiměřená: 
primámí, sekundární, encyklopedie a slovníky, internet a elektronické zdroje (úctyhodných 58 
položek většinou moderní literatura a v angličtině). Poznámkový aparát (90 poznámek) je 
uváděn v textu průběžně, pod čarou. 

Zralá, velmi dobře promyšlená, roztříděná a zpracovaná, čtivá a důkladným studiem 
podlož~ná práce je v úvodu studentem hodnocena jako mezioborová (na pomezí biblistiky, 
judaistiky, možná lingvistiky, sociologie a religionistiky). Sám student ji charakterizuje jako 
přehled současného stavu bádání k problematice moudrosti a ženy v knize Přísloví a to zcela 
konceppi práce odpovídá. Student je s citovanou a uváděnou literaturou důkladně obeznámen 
aje schopen ji samostatně a kriticky reflektovat. Po celou práci si nad ní podržel nadhled 
(neopisuje!). Už tím práce vybočuje ze standardního rámce bakalářských prací (hodnotil bych 
ji jako lepší magisterskou diplomku). Sám schopný exeget užívající výhradně hebrejský text 
ke svému výkladu (mnohde jej konfrontuje se Septuagintou) předkládá nejen vhled do 
významu citovaných veršů Ja{ihy Přísloví, ale často i samostatné a velmi inspirativní průhledy 
v originální exegezi. Je schopen registrovat mnohovrstevnatost hebrejského textu jakož i často 
protichůdné přístupy vykladačů, aniž by pak sám ve svých závěrech cokoli zplošťoval. Jeho 
reflexe je logická a k hebrejskému znění knihy Přísloví vždy uctivá. Student se nehalí do 
odbornické terminologie a neomračuje "učenými plyny". 

V Úvodu charakterizuje svůj styl práce, přístup k literatuře a obsah jednotlivých 
kapitol, tak že to recenzent nemusí zde zmiňovat. Stejně tak v Závěru podtrhne to, na čem mu 
při výkladu záleželo - ukázat roli ženy v procesu moudrosti a její spojení s moudrostí. 
V závěru dotáhne tuto spojnici takřka existenciálně do praktického života. Ve vlastní stati 
nejprve vymezí terminologicky moudrost, jak je v knize Přísloví pojímaná. Už zde je patrné, 
že student tyto údaje netěží z literatury, ale vlastního důkladného studia hebrejské podoby této 
knihy. To pak bude patrné ve všech dalších pasážích. Recenzent sice lituje, že student se ve 
výkladu textu Přísloví neodpoutal od studovaného tématu do větší šíře, ale z hlediska 
odborného mu to přičítá k dobru, tj. student se pečlivě drží tématu práce a nikde neodbočuje. 

Antropologická úvaha o ženě velmi plasticky propojí abstraktní řeč knihy Přísloví 
s koncepcí počátku Tóry. V dalších kapitolách propojuje Moudrost s postavou ženy a 
konfrontuje toto propojení a personifikaci hlouposti a s postavou cizí ženy. Na procesu 
personifikace moudrosti v ženu prokazuje student, jak toto abstraktní téma zvládl didakticky 
dobře objasnit a zařadit do kontextu tehdejší doby. Sám zde zaujímá k badatelům samostatná 
stanoviska, čímž s nimi vstupuje do rozhovoru. Ovšem vrcholem jeho práce je reflexe 
akrostichu o statečné ženě ajeho umístění (pozice a role) v kompozici knihy Přísloví. 

Z odborného hlediska nechci práci nic vytýkat. Její odborné kvality jsou takové, že 
vytýkat není třeba už proto, student je ve svém přístupu zcela samostatný a ukázněný. 
Z formálního hlediska bych studentovi jen doporučil, aby si další práci po sobě nejprve dobře 
přečetl, nežji pustí do světa. To, že mu za mnoha větami chybí tečky lze přehlédnout. Ale to, 
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že mu v některých větách chybí slova (někdy slovesa) je na závadu srozumitelnosti) stejně 
jako nadbytečné opakování některých slov. 

Jak jsem již zmínil, tak Zatrochova studie přesahuje rámec bakalářské práce. Pro její 
mimořádnou kvalitu navrhuji a) ocenit ji jako výtečnou; b) Zatrochovu bakalářkou práci 
nominovat na Bolzanovu cenu; c) Ondrejovi Zatrochovi, aby ji (celou nebo podstatnou část) 
připravil k uveřejnění v Teologické revue HTF UK; d) aby se student pokusil dál na knize 
Přísloví (jejím výkladu) pracovat v magisterské práci s výhledem na budoucí rozpracování 
v doktorskou tezi. ,(O 

Děkuji studentovi za nečekaný zážitek. 

V Praze? dne 25.4.2010 ři Beneš 
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