
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE ALŽBĚTY BENEŠOVÉ 
„SMÍ ŘENÍ SE SE SMRTÍ“ 

 
Autorka se věnuje problematice lidské smrti a seznamuje čtenáře s přístupem různých 

kultur a náboženství k závěru biologického života člověka a k posmrtnému životu. Výpovědi 
ke zkoumanému tématu nachází již na úsvitu lidských dějin (kap. 2). V následujících dvou 
kapitolách prochází všechny kontinenty a referuje o zvyklostech a přesvědčeních jejich 
původních obyvatel, kmenů či společenství. Větší prostor zaujímá pátá kapitola (Křesťanství a 
jeho postoj ke smrti). Svoji práci autorka uzavírá srovnáním náboženských postojů ke smrti a 
pohledem naší doby na smrt. 

Po stránce jazykové a formální práce obsahuje různé chyby a nedokonalosti. Je v ní 
poměrně dost překlepů a hrubých gramatických chyb (shoda podmětu s přísudkem; viz 
Dodatek na konci tohoto posudku). Bylo by zapotřebí sjednotit druh uvozovek („“ nebo ″) a 
taktéž písmena u nakladatelství Oikoymeneh (velká nebo malá? S. 66). K vážným námitkám 
patří také skutečnost, že autorka v celé své práci nerozlišuje doslovné citace od parafrázování 
myšlenek (jeden příklad za všechny: poznámky pod čarou na s. 13). Do doslovné citace 
z Psychologického slovníku Hartla a Hartlové (s. 13-14, poznámka pod čarou č. 7) vkládá 
parafrázi (nebo dokonce doslovně cituje?) z jiné knihy (viz pozn. pod čarou č. 6). Zvyklost 
setřídit autory podle abecedy je v seznamu literatury ignorována. Při citaci knih jsou uváděny 
nadbytečné informace („1. vyd.“, specifikace „s.r.o.“ či „a.s.“ u nakladatelství). Oponentovi 
není jasné kriterium členění na primární a sekundární literaturu, poněvadž mezi odbornými 
slovníky sekundární literatury se nacházejí i jiná díla. Kdo se skrývá pod tajemným 
označením „Dr. K. L.“a jak se vlastně doopravdy jmenuje jeho dílo nebo článek? Na s. 67 je 
to „Smrtí je všemu konec?“, zatímco v poznámkách pod čarou zase „Je smrti všemu konec?“. 

Další slabé stránky se týkají obsahu (myšleno seznam nadpisů). Bylo by dobré 
zřetelněji odlišit názvy kapitol od jejich dílčích částí, včetně sjednocení typu písma. Používání 
hovorového jazyka, který se čas od času v průběhu práce vynoří, také není na místě (např. s. 
39 ř. 17 nebo s. 43 o. 3 ř. 5 atd)1. Na s. 54-55 je krásná citace M. Luthera, ale odkud? Podobně 
na s. 55 o. 1 autorka pravděpodobně cituje (podle použitých slov, např. „matérie“) nějakého 
autora, ale neuvádí ho. 

Také obsahová stránka není zcela v pořádku. V práci nacházíme: 
1. nepřesné formulace a podivné stavby vět či vyslovené chyby. Například: 

- s. 39 – při citaci Mt 9,11-13 namísto „milosrdné“ patří spravedlivé! 
- „smrt je příčina hříchu“ (s. 40 o. 3 ř. 4) – v učení katolické církve je to naopak. 
- s. 46: „Jak člověk žije, bude žít i po smrti“. Mohla by to autorka lépe vysvětlit? 
- s. 50: „Jen Tomáš, ten i přes viditelný důkaz, pochyboval“ – Ale vždyť právě díky viditelnému 

důkazu vyznal víru! 
- s. 57: „Dává nám svého Syna, aby se za nás vykoupil“. Správně má být „aby nás vykoupil“. A na 

téže stránce: co to znamená „slyšet volání svého těla“? 
- jak by autorka přesněji vymezila „dobu starozákonní“ (viz s. 37.39)? Podle vysvětlení 

„Starozákonní doba je doba lidí jednoho Boha“ (s. 39 ř. 2) bychom i dnes žili ve starozákonní době.  
2. zbytečné dělení do tří úrovní.  

- platí pro celou práci, zejména pak pro třetí kapitolu. Navíc: má smysl oddíl 3.1.1, když nenásleduje 
také 3.1.2? 

3. opakování tématu nebo částí obsahově velmi podobných.  
- Například při porovnání nadpisů i obsahů oddílu 5.7 (útěcha ve víře v zmrtvýchvstání) a 5.8.1 

(útěcha před smrtí). Také přemýšlení o rozdílu mezi tělem živým a mrtvým na s. 12, přisouzené 
Součkovi (pozn. pod čarou č. 2) a velmi podobné řádky, tentokrát na s. 16 a v pozn. pod čarou č. 12 
přisouzené Wolfovi.  

4. prolínání dvou (odlišných) rovin.  

                                                 
1 Používám následující zkratky: s. = strana, o. = odstavec, ř. = řádek. 



- na konci s. 16: „vznikaly první náboženské představy“ a následující odstavec na s. 17: „další z věcí 
/…/ že věřili v posmrtný život“. Víra v posmrtný život může být součástí náboženských představ, 
ale podle mého názoru se nejedná o dvě rovnocenná témata, když jedno je podmnožinou druhého. 

- Proč v pojednání o křesťanství názor jednoho autora (Kremer) a ne (také) oficiální učení katolické 
církve vyjádřené v Katechismu katolické církve? (předpokládám, že v eschatologii neexistují 
propastné rozdíly mezi teology protestantskými a katolickými) 

- na s. 16 ve druhém odstavci autorka vkládá zkušenost dnešních lidí do pojednání o počátku 
uvědomování si smrtelnosti. 

- V oddíle 5.4.1 na s. 46 autorka neuvede nějak více samo podobenství, ale do stejného odstavce 
vloží navíc úplně jinou část (Lk 12,4-7) a potom se vrací opět k podobenství. V oddílu 5.4.2 (s. 47) 
není jasný rozdíl mezi Lazarem z podobenství a Lazarem, přítelem Ježíše Krista.  

5. některé nadpisy neodpovídají pojednání, které pod nimi následuje.  
- To se týká druhé kapitoly. Její obsah by nádherně zapadal do kapitoly třetí. Navíc podle nadpisu 

druhé kapitoly bych očekával průřez historií lidstva a jeho pohledem na smrt v různých obdobích. 
Pokud obsah kapitoly má odpovídat nadpisu, navrhoval bych nazvat celý blok „První pokusy o 
vyrovnání se se smrtí“ nebo „Nejstarší kultury a závěr lidského života“. 

- s. 54 oddíl 5.8: Příprava na věčný život. Ale jak by se měl člověk připravit na smrt kromě 
naslouchání kázání? Autorka by mohla ve své obhajobě doplnit tuto část. 

- s. 57 oddíl 5.9: „Závěr – je to na nás, Bůh nám dal svobodnou vůli“ – ale o svobodné vůli v oddílu 
nepadne ani slovo, natož aby se čtenář dočkal nějakého hlubšího vysvětlení názvu tohoto oddílu.  

6. některá další problematická místa.  
- vyvození nepatřičného závěru. Výhrady bych měl k větě uvedené na s. 47 o. 2: „Vysvobození 

Lazara ze smrti je znamení, které poukazuje k definitivní záchraně všech Ježíšem a k jeho 
vlastnímu zmrtvýchvstání“. Podtržené tvrzení platí za předpokladu alegorické interpretace (tj. 
Lazar = lidstvo). Co nás k této interpretaci však opravňuje či kdo takovou interpretaci navrhuje? 
Běžně toto vyprávění ukazuje spíše na Ježíšovu moc. Dokazovat z této epizody, že Ježíš definitivně 
zachraňuje všechny lidi, nelze. (Vhodnější citát k této tematice by byl např. Jan 3,16). 

- Pojednání o křesťanství v páté kapitole je navíc poněkud kusé, neúplné. Jinými slovy: autorka 
zdůrazňuje pouze něco z Ježíšova učení (pravděpodobně to, co ji oslovilo nebo zaujalo). K otázce 
posmrtných skutečností by autorka mohla zmínit slova o posledním soudu (Mt 25,31-46). 

 
Celkově bych práci hodnotil stupněm dobře. Studentka by mohla v průběhu své 

obhajoby reagovat na některé otazníky uvedené výše, případně by mohla lépe vysvětlit dvě 
roviny smrti (hovoří o nich na s. 43).  

 
V Českých Budějovicích dne 4. srpna 2009       
         Antonín Pražan 
 
 
 
Dodatek: (chyby jsou podtrženy): 
s. 9   o. 2  ř. 5 pocity, emoce, zkušenosti poutali;  s. 17 o. 2 ř. 3 pohřby byli 
s. 23 o. 1  ř. 2 obyvatelé nazývaly;   s. 23 o. 2 ř. 3 Mayové obývaly 
s. 26 o. 2  ř. 2  národy vyjadřovali;    s. 61 o.1 ř. 2 hodnoty se vnášeli 
s. 19 o. 2  ř. 4 sepjetí 


