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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám        
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis, 
stylistika)        
Formální zpracování práce (celková struktura a její 
logičnost)        
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel; 
formální jednota poznámkového a kritického aparátu        



Zpracování příloh        

Celková typografická úprava        

B. Obsahová kritéria

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich 
dosažení        
Práce stanovených cílů dosahuje

       
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou        
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou 
argumentačně podloženy        
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a 
využívá jí        
 V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

       

C. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty                

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě                       doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Bakalářská práce  slečny Aleny Červinkové obsahuje  42  strany  vlastního  textu  a  120
poznámek pod čarou. 
Přestože  je  práce  psána  poměrně  jednoduchým  stylem,  pozornějšímu  čtenáři  neujde,  že
předkládá vlastní promyšlený text, snadno lze zjistit, že nejde ani o kompilaci ani o přepis
poznámek  z nějakého  kurzu,  ale  poctivý  výsledek  studia  literatury  a  jeho  intenzivního
promýšlení. Jako vedoucí práce vím, že kandidátka nepíše snadno. Navíc si vybrala nesnadné
téma, kde se správné formulace musely hledat. Předností práce je velká autorčina poctivost při
zpracování, někdy ovšem hraničí až s výrazovým minimalismem. 
Práce je rozdělena do osmi kapitol, z nichž prvních šest stručně shrnuje materiál obecnějšího
charakteru a poslední dvě dokládají předmět práce exegezemi Př 8,1-9,6 a Mdr 7,22b-8,1.
Práci by prospěl menší počet kapitol s propracovanějším číselným systémem. 
Po obsahové stránce čerpala z pramenů rozmanitého charakteru od špičkových komentářů (R.
Murphy) po popularizační či pastorační materiály (J. Hrbata, Z. Pospíšil – B. Kolář). Už jen
stavba  obsahu  prozrazuje  snahu  o  metodické  pojednání  a  množství  nastudovaného  a
promyšleného  materiálu  může  dobře  posloužit  dalším  zájemcům  o  téma  nebo  je  aspoň
nasměrovat. 
Po formální stránce se vyskytují i drobné, ale snadno viditelné chyby. Např. na s. 21 se špatně
zobrazila  hebrejská  písmena  u  slov  sefer  mišlé a  je  zvláštní  pořadí  slov  u  mišlé  šᵉlomó
(hebrejské i řecké výrazy jsou bez diakritiky); další jednotlivostí je viditelná chyba (překlep)
v poznámkách pod čarou č. 1 a 76 v příjmení autora slovníku, zatímco v poznámkách 9 a 22 či
v seznamu literatury je uvedeno správně. 
Předností práce je použití německých komentářů v jejich originále. 
Práce slečny Červinkové je poctivým a pracným krokem ke zvládnutí náročného tématu a na
úrovni bakalářské práce přinesla i příslušné výsledky. Práci doporučuji k obhajobě. 

1. Identita postavy Moudrosti zůstává tajemná a poněkud záhadná i po studiu textů. Zdá se,
že biblický text nabízí spíše obecná povzbuzení výzvy a návody, než skutečný popis postavy.
Může být  důvodem skutečnost,  že  v časném světě  nelze  vidět  její  celou  velikost,  ale  jen
některé její projevy? Považujete kombinaci eschatologického a časného pohledu na Moudrost
za možnou a prospěšnou? 
2. Odstavec 3.3. práce je nadepsán „přínos Gerharda von Rada“. Sdílíte jeho názor, že třeba i
v Deuteronomiu  je  výrazný  sapienciální  akcent?  Kde se  dá  najít  v  knize  Deuteronomium
opora pro tento názor? 
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