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1) Všeobecná charakteristika práce 

Předložená bakalářská práce z oboru biblické teologie je příspěvkem ke zkoumání 
problematiky postavení ženy ve Starém zákoně. Autorka zpracovává (z hlediska uvedeného 
tématu) nejdůležitější část starozákonní literatury; zejména zprávy o stvoření ženy v knize 
Genesis a právní ustanovení týkající se žen obsažená v ostatnfch knihách Pentateuchu. 
Podrobně pojednává zejména o vzájemných vztazích manželů, rozvodových záležitostech a 
různýcn rolích ženy v rámci rodiny (manželka, vdova, matka, dcera, sestra, vychovatelka, 
učitelk~ apod.) i mimo ni (prorokyně, bojovnice, královna). Stěžejním cílem autorky při tom 
je, jak sama uvádí: "Upozornit na moudré a odvážné ženy, které často hrály klíčovou úlohu 
v dějinách izraelské společnosti." Hlavní metodou je podle autorky: "analýza vybraných 
problematických biblických veršů, s cílem najít takovou interpretaci, která nebude na ženu 
vrhat negativní světlo." Pro dosažení stanoveného cíle autorka nepoužívá pouze výsledků 
dosavadního bádání, ale pracuje také s hebrejským nepunktovaným textem Tanachu. 

V úvodu práce je přesně 'vymezeno téma, popsán je charakter práce, základní cíle a 
metody i důraz na aktuálnost předkládaného tématu. Vlastní práce obsahuje čtyří hlavní části. 
Obsah jednotlivých kapitol charakterizují již jejich názvy: (1) Stvoření ženy; (2) Postavení 
ženy v manželství; (3) Matka; (4) Pokora, odvaha a moudrost žen ve Starém zákoně. V závěru 
autorka přehledně shrnuje výsledky své badatelské práce. 

2) Hodnocení práce z hlediska obsahového zaměření a struktury 

Zpracovávané téma je přiměřeně náročné a vhodné k předložení jako bakalářská práce na 
katedře biblické teologie. Název práce plně odpovídá jejímu obsahu. Struktura předkládané 
práce, z hlediska členění kapitol, podkapitol i samotného textu, je logická, přehledná a zcela 
odpovídá vytčenému cíli. Názvy kapitol i podkapitol jsou výstižné pokud jde o jejich obsah. 
Každá z uvedených kapitol obsahuje stručný úvod a závěrečné shrnutí, což činí práci velmi 
přehlednou. 

Autorka v práci uvádí pouze informace vztahující se k danému tématu. Způsob 
zpracování práce ukazuje nejen jasné pochopení zkoumané problematiky, ale rovněž i velký 
osobní zájem o dané téma. 

Způsob práce s odbornou literaturou je velmi pečlivý a přehledný. Text obsahuje nejen 
odkazy na literaturu ale i její reflexi. 

3) Hodnocení z hlediska požadavků na formální úpravu práce: 

Předkládaná práce splňuje kriteria kladená na rozsah bakalářské práce. Z estetického 
hlediska působí práce výborným dojmem, má jednotnou grafickou úpravu. Dobře odlišené 
jsou nadpisy jednotlivých kapitol. Výborně jsou zvoleny všechny typy písma a jejich velikost. 
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Přiměřený je i typ a velikost hebrejského písma - hebrejský text je dostatečně čitelný a 
vzájemný poměr mezi hebrejským písmem a latinkou nepůsobí v textu rušivě. 

Práce obsahuje velké množství poznámek pod čarou odkazujících na prostudovanou 
literaturu a zároveň i velké množství odkazů na primární pramen práce (Tanach). Autorka 
používá odbornou literaturu českou i cizojazyčnou. Velmi kladně lze hodnotit, že použitá 
literatura zahrnuje tituly staršího i novějšího data. Bibliografie je přehledně strukturovaná. 

Drobné chyby v práci mají charakter překlepů (např. odsazení určitého členu na str. 14, 
Micheáš citovaný jako Mich místo Mi na str. 46 apod.). Způsob transkripce hebrejských slov 
je standradní a v celé práci jednotný. 

Práce neobsahuje seznam zkratek. V práci používané zkratky jsou však pouze běžné 
zkratky názvů biblických knih používané v ČEP. 

4) Celkový návrh hodnocení práce: 

Obsah předkládané bakalářské práce plně odpovídá zadání. Práce prokazuje, že autorka je 
schopna uspokojivým způsobem pracovat s odbornou literaturou, plnit stanovené cíle, 
dodržet jednotný postup ve všech oddílech a přehledně a vyváženě zpracovat téma z oboru 
biblické teologie odpovídající nárokům bakalářské práce. Práce nejen splňuje odborné 
požadavky, ale je navíc i velmi čtivá. Navrhuji hodnotit práci známkou: výborně. , 

V Praze 8.9.2009 

ThDr. Marie Roubalová ThD. 
Katedra biblické teologie HTF UK 
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