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Bakalářská práce Jany Wisingerové s názvem Izák Syrský s podtitulem Život, dílo, teologie a 
inspirace pro současnost splňuje pouze s výhradami kritéria pro tento druh písemného 
projevu. Ústředním nedostatkem práce je nízký počet pramenů, ze kterých studentka čerpá, 
a tak hlavní část je vlastně kompilace jednoho zdroje, který místně doplňuje další sekundární 
literaturou. Tohoto handicapu si je však studentka již v úvodu vědoma a snaží se alespoň 
dohledat kontexty v další literatuře. Zůstává však převážně u česky psaných pramenů. 
 
Práce je rozdělena do tří částí, které jsou svým rozsahem nesouměrné. První část (10 stran) 
je vlastně úvodem do doby a reálií, kde mi chybí pečlivější rozvedení souvislostí se životem a 
dílem Izáka Syrského. Druhá část (24 stran) se již věnuje Izáku Syrskému s kapitolami o jeho 
životě, díle a teologii (poslední téma je na 21 stranách). Studentka se snaží uchopit teologii 
Izáka v její komplexnosti a syntéze. O hlavní slabině této části práce již byla řeč. Třetí část 
nazvaná Hranice člověka a Boha v perspektivě Izákovy teologie (4. stránky) jsou spíše již 
závěrečné shrnující úvahy. Pokud bychom ovšem část chápali jako samostatný celek, zcela 
zde chybí poznámkový aparát, což je hrubý nedostatek.  
 
Po obsahové stránce lze ocenit studentčinu snahu odevzdat kompaktní práci, ve které 
stanovila cíl a z jí dostupných pramenů popsala hlavní témata, ke kterým se zavázala v úvodu 
vyjádřit. V obsahu mi chybí jasné a konkrétní výpovědi o tom, jak Izák může inspirovat 
současnost, což si studentka v úvodu také předsevzala. Z toho vyplývá otázka, na kterou by 
měla studentka při své obhajobě jasně odpovědět: Jak Izák Syrský konkrétně inspiruje 
současnou spiritualitu a náboženskou praxi dnešních křesťanů?  
 
Formální stránka práce je standardní. Citační úzus je jednotný. Literatura však není rozdělena 
na primární, sekundární, články, internetové zdroje apod. 
 
Závěr: Bakalářskou práci Jany Wisingerové přes uvedené připomínky doporučuji k obhajobě 
s tím, že by bylo zapotřebí více promyslet formální i obsahovou stránku s podrobnějším 
studiem i zahraničních pramenů.  
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