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Popis práce: 
Diplomová práce má 113 stran, včetně stran nečíslovaných: a) strana titulní 

s dvojjazyčným názvem; b) dvojjazyčná anotace se soupisem klíčových slov; c) prohlášení a 
poděkování; d) desetině tříděný obsah. Dále práce obsahuje anglické Resumé, poměrně 
rozsáhlý seznam použité (přiměřené a tříděné, vyjma Lurker, patřící mezi lexika) literatury 
(prameny, sekundární, encyklopedie a slovníky, elektronické dokumenty, celkem 52 položek 
českých a anglických). Vlastní stať má deset kapitol (str. 11-90) + úvod a závěr. Poznámkový 
aparát tvoří 146 položek standardně pod čarou na stránce. 25 příloh na 14 stranách je třeba 
ocenit. Přílohy jsou dokladem pečlivosti studentky a současně usnadňují porozumění 
probíraných motivů. Práce je nadto velmi pečlivá – téměř oproštěna od nahodilých či 
gramatických chyb. Všechny formální náležitosti diplomové práce jsou splněny.

Hodnocení práce:
Jednotlivé kapitoly práce ukazují způsob rozkrývání tématu. Podle diplomandky mají 

na způsob boje vlivy: podnebí, geografie, vodní zdroje, obyvatelstvo a infrastruktura je pojato 
poměrně široce. Studentka ve své práci zohledňuje také náboženské pozadí válečného 
konfliktu, a to jak krátkou sondou do panteonu (překvapivě jako zdroj neuvádí HELLER J.. 
Starověká náboženství), tak specifikací svaté války. Jednotlivé sváté války ve stručném 
přehledu také uvádí. Pak se ve své práci zabývá armádou, jejím vznikem, funkcí, typem, 
dělením a jednotlivými jejími složkami. To vše s hlavním zřetelem na izraelské vojsko doby 
před vstupem do Kenaánu a v době přebývání zde. Následuje popis zbraní, zabezpečení 
armády (logistika, velení, vojenský tábor) a fortifikace. Nakonec se pokouší reflektovat 
sociální problematiku spojenou s fingováním armády. Jejím záměrem je popularizace 
starozákonního modelu válečnictví „nebiblistovi“ (91). Práce je koncipována jako kompilační 
a typem zpracování je popis jevů. Reflexi (teologické) jevů se studentka věnuje okrajově
(např. vysoký počet bojovníků ponechává zcela bez povšimnutí), ale přiměřeně. Její zřetel je 
zaměřen na přehled založený na historických faktech a podložený analogiemi se zprávami o 
mimobiblickém válečnictví. Z biblických textů se opírá víceméně o deuteronomistické 
dějinné dílo. Zprávy chronisty nijak nevyděluje.

Je třeba s pochvalou uznat, že se studentka s odvahou pokusila utřídit velmi rozsáhlou 
látku, která by v dílčích částech klidně mohla vydat na několik diplomových prací. A pokus se 
zdařil: vzniklo široce koncipované, přehledné a velmi poučné dílo, poutavě a zasvěceně 
napsané dílo, vypovídající o zaujetí studentky daným tématem, které se nikde od zadaného 
tématu neodchyluje. Nadto používá přiměřenou odbornou terminologii. Popis je věcný a 
dobře založený jak na primárním textu (Starý zákon) tak na sekundární literatuře (kterou 
studentka jen používá encyklopedicky a dále nereflektuje).

Při zpracování látky se však objevilo několik chyb, na něž ve výčtu jen upozorním. Při 
obhajobě by studentka k těmto chybám měla zaujmout stanovisko.
Na str. 86-87 jsou chybně uvedeny odkazy na citovaná místa: místo Dt 24,10-13 má být Dt 24,5 a místo Dt 20,4 
má být Dt 20,7. Nejčastější jsou však chyby v poznámkovém aparátu:
a) užívání dvou verzí Biblického slovníku A.Novotného (pozn. 8.45.46 versus pozn. 39.40);
b) schází stránkování v odkazech na literaturu v pozn. 33.36.38-41.97.
c) v odkazu na BIČ: Ze světa SZ neuveden použitý svazek (vyjma pozn. 2.14.48);
d) jiná velikost písma v pozn. 37. Nadto z uvedených stránek není jasné, kde přesně v knize je citát uveden;
e) pozn. 35 – jméno autora by všude mělo být uvedeno kapitálkami;
f) jen polovina citátu uvedená kurzívou v pozn. 42;
g) pozn. 94 chybně uvedeno jméno autora;



h) tituly publikací nejsou psány jednotně (kursivou);
i) nejednotný název téže knihy (pozn. 59 a 63);
j) absence zdroje v pozn. 126.

Určitá tvrzení jsou teologicky sporná a studentka by níže uvedených deset podnětů 
vysvětlit, tj. při obhajobě se s nimi vyrovnat:
1) Z čeho usuzujete na to, že důvodem spálení vozů a koňů byla technická zaostalost (49)? 
Proč by měla hrát technická vyspělost krále (vojska) hrát nějakou roli ve svatých válkách? To 
je v rozporu s tím, co o svaté válce říkáte na str. 36-38.
2) Je třeba snižovat zázračný moment svatých válek snahou o racionalizaci jevu (pozn. 65)? 
To přece zvěstný význam textu podstatně eliminuje.
3) Tvrzení, že „David odpadl od Saula“ (53) není pravdivé (David je Saulem nepřímo 
donucen emigrovat). Proč si to myslíte?
4) Jak se může vyvolení (samo) přenést z jedné postavy na druhou (53)?
5) Na čem stavíte pravdivost tvrzení, že rozloha Davidovy říše byla stejná jako rozloha 
spojeného království Samaří a Judska v době panování Jarobeáma II. a Uzijáše?
6) Dle čeho soudíte, že rozpad Izraele je zapříčiněn odpadnutím severních kmenů (56)? 
Událost je třeba reflektovat pečlivěji a následně hodnotit opatrněji a zohlednit neblahou vládu 
Šalomouna a jeho syna Rechabeáma.
7) Na čem zakládáte své tvrzení, že Jozue je „první lidem zvolený vůdce Izraele“ (61)?
8) Jak víte, že Mojžíš a Jozue vedli válku se lstí (62)?
9) Čím byste doložila dvousetletou nadvládu Hyksósů nad Egyptem? Jak a co o Hyksósech 
vypovídají příběhy praotců (67)?
10) Z čeho soudíte, že Joáb a David znali Abímeleka (88)?

Přesvědčí-li studentka při obhajobě svou reakcí na výše uvedené sporné podněty, 
navrhuji hodnotit diplomovou práci jako velmi dobrou (2).

V Praze, dne 30.7.2014 Jiří Beneš


