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Formální náležitosti práce: 

 

Předložená práce obsahuje titulní list se všemi náležitostmi, poděkování vedoucímu práce, 

čestné prohlášení, anotaci a klíčová slova (v českém a anglickém jazyce), obsah, seznam 

zkratek, seznam použité literatury, poznámkový aparát a resumé v anglickém jazyce. Práce 

autorky tak po formální stránce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. 

 

Téma práce: 

 

Autorka si zvolila poměrně úzké a tím pro zpracování velmi náročné téma. Text, který 

zkoumá, bývá v křesťanské literatuře považován za jeden z vrcholných textů Starého zákona.  

Tomuto textu se u nás věnoval Jan Heller (viz jeho studie „Tři svědkové“, kapitola „Služebník 

Iz 52,13 - 53,12“). Z tohoto hlediska je nesporně velmi zajímavé sledovat oba přístupy 

k danému tématu. Přínosné jistě je, že autorka se vydala svou vlastní cestou.   

 

Struktura, obsah a způsob zpracování: 

 

Po stránce metodické je práce vyhovující. Její struktura je logická a přehledná. Práce obsahuje 

textovou část, která má 55 stran. Autorka v ní rozčlenila zkoumanou látku do tří hlavních 

částí: (1.) První řeč Hospodinova, (2.) Řeč „králů“ a (3.) Druhá řeč Hospodinova. Hebrejský 

text je v nich zkoumán po verších, celkem autorka zkoumá 15 starozákonních veršů. Velmi 

přínosné je, že autorka vychází z hebrejského textu Biblia Hebraica Stuttgartensia a jen 

okrajově přihlíží k českým překladům zejména k Českému ekumenickému překladu. 

K přepisu hebrejských slov používá fonetický přepis dle B.Noska. 

 

V úvodu práce jsou stručně popsány východiska, metody a cíle práce. Cílem práce je podle 

autorky výklad vytčeného úseku knihy proroka Izajáše (viz téma práce) se „zaměřením na 

působení trpícího služebníka a dopad tohoto působení na život vyznavače“ (str. 4.). Autorka 

se v této souvislosti věnuje mnoha velmi hlubokým tématům (například: zástupné utrpení, 

milost, Boží moc apod.).  

 

V první části práce autorka stručně charakterizuje Hospodinovu řeč v Iz 52,13-15 a následně 

se věnuje výkladu jednotlivých veršů. V druhé části se věnuje výkladu deseti veršů, které 

tvoří „Řeč „králů“ (Iz 53,1-10). Třetí část zkoumá „Druhou Hospodinovu řeč“ (Iz 53,11-12). 

Autorka při práci se zkoumaným textem dokáže pracovat i polemizovat s názory jiných 

badatelů uváděnými v odborné literatuře. Především však jasně formuluje své vlastní názory. 

V závěru autorka práce celou problematiku shrnula a vyjádřila zde také svůj osobní postoj ke 

zkoumané problematice.  

 
Hodnocení práce:  

 

Předložená práce rozsahem i kvalitou zpracování plně odpovídá požadavkům kladeným na 

bakalářské práce. Struktura práce a její obsah odpovídají jejímu názvu. Autorka svou prací 



prokázala, že se v dané problematice dobře orientuje. Řazení kapitol je logické, vymezení 

pojmů je správné a logicky začleněné do kapitol. Závěry, které učinila autorka na základě 

interpretace zkoumaného starozákonního textu jsou adekvátní. Z uvedených důvodů 

doporučuji práci k ústní obhajobě s hodnocením: výborně. 
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