
 
 

Oponentský posudek na bakalářskou práci Barbary Oudové Holcátové 
Analýza biblických textů metodou skupiny a sítě a její aplikace na 1. list 

Korintským  
 
Autorka rozděluje svou práci na dvě hlavní části: v prvé přibližuje metodu skupiny a sítě , 
vytvořenou antropoložkou Mary Douglas a v druhé kriticky komentuje několik pokusů o 
aplikaci této metody na analýzu konkrétního novozákonního textu (první list apoštola Pavla 
Korinským). 

1) Struktura argumentace.  

Práce je  přehledně a logicky  členěna a  výklad je srozumitelný. Styl autorčina výkladu je 
věcný a ukázněný.  Je jistě  dobře, že se autorka rozhodla soustředit se na analýzu jednoho 
textu (listu Korinťanům), což jí umožnilo jít poměrně do hloubky. Cíl, který si autorka vytkla, 
je z velké části splněn. Snad jen v úvodu avizovaný zobecňující pokus nabídnout „širší 
představu o možnostech a limitech použití této metody“ (rozuměj: metody metodu skupiny a 
sítě Mary Douglas) zůstal nakonec  poněkud zastíněn kritickým komentářem konkrétních 
exegetických prací. 

2) Formální úroveň.  

Formální úroveň práce – jazyková stránka, poznámkový aparát, bibliografie – je na 
odpovídající úrovni, jednotlivá tvrzení jsou pečlivě dokládána odpovídajícími citacemi.  

3) Práce s prameny.  

Autorka pracovala s prameny (převážně sekundárními) podrobně, pečlivě, do hloubky a velmi 
kriticky. Cenná je zejména konfrontace různých způsobů aplikace jedné metody na týž text.  

4) Vlastní přínos.  

 Práce není pouze mechanickým kompilátem, nýbrž představuje zasvěcený a kritický rozbor 
pramenů,  autorka přesvědčivě projevuje schopnost srovnání jednotlivých přístupů, syntézy 
toho, v čem jsou přínosné a poukaz na meze a slabá místa jednotlivých prací, jimiž se zabývá.  
   

5) Obecný přesah práce.  

Bakalářská práce B. Oudové Holcátové může být přínosná jak pro zájemce o metodologické 
problémy religionistiky (případně kulturní antropologie), tak pro ty, kteří se zabývají 
rozborem biblických textů, případně pro badatele v oblasti ranných dějin křesťanství.  
 
Bakalářskou práci B. Oudové Holcátové jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení výborně v horním pásmu bodového hodnocení (38 bodů).  
 



 

 

 

                                                 Prof. PhDr. Tomáš Halík ThD 

                                                    ÚFaR FF UK 

 

V Praze, 16.6. 2011 


