
Posudek na bakalářskou práci Alžběty Benešové 
Smíření se smrtí 

 
Formální stránka 
Práce po formální stránce splňuje kritéria na bakalářskou práci. Je celkem přehledně členěna a 
dovedena do logického vyústění v závěru. Celkový dojem ovšem kazí řada pravopisných 
chyb, zejména v interpunkci, stejně jako chyb formálních (formulace vět, citace). Kuriózními 
chybami jsou citace autorů „Grünem Anselmem“ (Grün Anselm) a Dr. K.L. 
 
Obsahová stránka 
Autorka se s vervou pustila do velmi náročného a širokého tématu. Pokusila se zpracovat 
pohled na smrt prakticky ve všech starých kulturách a tento pak konfrontovat s pohledem 
křesťanským. Takto pojaté dílo daleko přesahuje zadání bakalářské práce a její zpracování 
proto nutně nese své následky. Autorčiny formulace v představování jednotlivých kultur a 
jejich náboženských představ o smrti jsou občas nejasné a nevyvážené; jednotlivé kultury a 
náboženství nejsou dostatečně vymezené. Z tohoto pohledu nelépe dopadlo křesťanství, kde je 
autorka evidentně doma a kde se jí podařilo výborně vystihnout křesťanské souvislosti mezi 
hříchem, smrtí, Ježíšovým a křesťanovým vzkříšením.  
Chtěli-li bychom tedy uplatnit patřičná kritéria, z religionistického a teologického hlediska 
práce vyznívá ne zcela uspokojivě. To však podle mého názoru není v tomto případě až tak 
důležité, protože Jabok není čistě teologickým učilištěm. Přínos této práce spočívá v něčem 
jiném. 

1) Autorka podle mého názoru naprosto správně analyzuje dnešní kulturu jako útěk před 
smrtí prozrazující nedostatek smyslu života. Dobře postihuje souvislosti mezi vztahem 
k životu a smrti. Právě to ji vedlo k volbě svého tématu a právě k této myšlence se 
stále vrací. 

2) Autorka se třebaže teologicky neumělým, ale odvážným způsobem zhostila svého 
tématu, kde chce jednak obhájit smysl smrti jako přechodu a jednak ukázat hodnotu 
křesťanského pohledu na smrt jako pohledu překonávajícího předchozí kultury. 

3) Autorka se nebojí na základě toho, co se o smrti svým studiem dověděla, kritizovat 
povrchní postoj dnešní společnosti k životu a náboženství a ukázat na jeho poslední 
důsledek – bezradnost a vykořeněnost moderního člověka tváří v tvář smrti. 

Při četbě této práce je znát, že autorka se zápalem prezentuje velké téma, které má velice 
dobře zažité a promyšlené a dlouho promýšlené, ale že toto téma zároveň není schopna 
zpracovat tak, jak by si přála. Práce prozrazuje velkou autorčinu úctu a odpovědnost k životu i 
smrti. 
 
Hodnocení 
S ohledem na vše, co jsem napsal shora, navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou (B). 
 
Praha 24.7.2009 
Ladislav Heryán 
 
Otázky 
Co Ti tato práce osobně dala? 
Jaký smysl má tato práce pro sociálního pracovníka? 


