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Graficko-formální a jazyková stránka  

Práce je po této stránce zpracována opravdu vynikajícím způsobem. Nevyskytují se zde žádné 
gramatické chyby. Je čtivá, s vysokou úrovní českého jazyka. Určitý problém spatřuji v tom, že autorka 

poměrně málo svůj text podepírá citacemi literatury, i když z celkové úrovně zpracování a slohu práce je 

zřejmé, že text skutečně zpracovala sama poté, co se důkladně seznámila jak se sekundární literaturou, 
tak s textem knihy Jób. U internetových citací schází datum navštívení, u citace z Wikipedie (str. 31) 

schází odkaz vůbec. Scházejí také např. odkazy na přímé citace v Salvifici Doloris a jinde. Jinak je práce 

logicky a dobře členěna a přehledně zpracována. 
 

Výběr podkladů a práce s nimi  

Autorka shromáždila dostatečné a požadavky na bakalářskou práci dalece převyšující množství 

podkladů, které opravdu zná a dobře syntetizuje. Její rozbor knihy Jób je výborný, stejně tak se mi jeví 
jako výborný výběr další literatury, jak v oboru teologie, psychologie a umění, které k rozboru otázky 

utrpení v knize Jób dávají zajímavý kontext. 

 

Úroveň zpracování práce 
Autorka si zvolila opravdu obtížný cíl: vyzkoumat, jaký je smysl utrpení a jak se s utrpením vyrovnat? Je 

s podivem, jak dobře se s hledáním odpovědí dokázala vyrovnat sama. Její práce prokazuje dlouhé 

promýšlení tématu, četbu velmi obsáhlého množství literatury a tématickou šířku, která není u 
bakalářských prací tohoto druhu obvyklá. Jedná se o práci opravdu vyzrálou, která nespěchá 

s unáhlenými odpověďmi. Velmi dobře pak působí i poslední část práce, ve které se snaží své výsledky 

číst v optice světa, ve kterém žijeme, s odkazy jak na nedávnou minulost, tak na těžké otázky dnešní 
doby (eutanazie, války, terorismus). 

 

 
Studentka práci konzultovala dostatečně. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výtečně (A). 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

1) Co Vám osobně tato práce přinesla? 

2) Jak byste odpověděla člověku ve vašem okolí, který by se dostal do situace, o které bychom 

mohli říci, že „trpí jako Jób?“ 
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