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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

Bakalářská  práce  paní  Jany Olivové obsahuje  40 stran vlastního  textu,  67 poznámek  pod
čarou a jednu barevnou obrazovou přílohu (vitraj M. Chagalla). 
Práce  vznikla  přepracováním a  úpravou předchozího neobhájeného elaborátu  v rekordním
čase  necelého  týdne.  Porovnání  obou prací  může  posloužit  jako příklad  toho,  jak vhodná
úprava formy práce a upřesnění obsahu může v zásadě tentýž nastudovaný materiál zhodnotit
kvalitativně rozdílným způsobem. Přispěla k tomu úprava grafiky, formulací, poznámkového
aparátu  i  rozumné  redukce  zadání  práce  z  mojí  strany  jako  vedoucího  práce,  byla  sice
předběžně nabídnuta už před lety, ale realizována až v posledním týdnu. 
Po obsahové stránce je základním biblickým teologickým rozborem kapitol 37 až 41 knihy
Genesis, krátký odstavec 2.5. velmi obecně naznačuje pokračování a vyústění celého příběhu
o Josefovi, konkrétněji je v něm základní struktura k. 42, obecné zhodnocení setkání Josefa
s bratry  a  role  odpuštění,  požehnání  a  konečně  i  vyvolení  v  kontextu  SZ  i  NZ,  a  tak
představuje spíš jakýsi teologický závěr, než konkrétní exegezi. Z rozsahu komentáře k pěti
kapitolám vyplývá, že musí jít  o exegezi spíše rámcovou zaměřenou jen na některé aspekty,
je zcela mimo rozsah zadání postihnout všechny relevantní momenty. Ve výběru sledovaných
exegetických linií je Olivová důsledná.   
Po obsahové stránce jsou výtky spíše detailní: např. v úvod uvádí paní kandidátka tři kapitoly,
následná práce zpracovává dvě,  struktura na s.  19 řadí  Gn 37,31 k jednání  bratří,  stručný
komentář jej zařazuje k odstavci o smutku otce Jákoba. 
Po formální stránce je pro bakalářskou práci poněkud neobvyklé množství citací přímo v textu
odlišených  menším typem písma,  nelze  je  ale  odsuzovat,  protože  stejný  postup  používají
v odborné literatuře  i  mnozí  významní autoři.  Rovněž se domnívám,  že by tituly zejména
cizojazyčných pramenů měly být v textu označovány kurzívou, např. poznámky pod čarou č.
53, 57 a 67 jsou neúplné, u poznámky č. 56 nebo č. 63 by měla být uvedena strana (strany) ve
Westermannově komentáři, k níž se text vztahuje. Při přepisu hebrejštiny má poněkud zvláštní
roli apostrof: někde nahrazuje znaménko délky samohlásky („yo'sép“ na s. 12), jinde logičtěji
nahrazuje ’alef i ‘ayin (s. 16), což by snad šlo v pracovním textu, ale ne v textu oficiálním.
Přes  uvedené  i  neuvedené  výhrady  práce  paní  Jany  Olivové  vykazuje  potřebné  kvality
bakalářské práce a lze ji jistě navrhnout k obhajobě.   



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

Datum:              12. 07. 2014                                               Podpis:

1.  Patří  Gn  37,31  spíše  k  zločinnému  jednání  bratří  s  Josefem (od  v.  18)  nebo  k jeho
důsledkům (do v. 35)? Proč? 
2. Jaká je role Gn 37 v celém příběhu o Josefovi? Je možné Gn 37 považovat za expozici k Gn
37-50? 
3.  Je  možné  Gn  37  z  hlediska  vývoje  děje  strukturovat  následovně:  vv.  2-11  tři  příčiny
konfliktu, vv. 12-17 dvě přípravné scény, vv. 18-30 konflikt s bratry s dvojím řešením, vv. 31-
35 důsledky činu bratří  (vv. 1 a 36 jsou vnímány jako rámec vyprávění)? Co se takovým
dělením získá a co ztratí?
4. Kdo je viníkem konfliktu v Gn 37: otec Jákob se svojí nespravedlivou preferencí (vv. 3-4)
nebo Josef se svým udavačstvím (v. 2) a vychloubáním (sny ve vv. 5-11) nebo bratři s  jejich
násilím nebo všichni nějakým dílem? 


