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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

Vlastní text  (bez  vstupních  náležitostí  a  příloh)  bakalářské  práce  paní  Anny  Fassatiové 
obsahuje 46 tištěných stran a 166 poznámek pod čarou. 
Práce  je  samostatným  a  zvládnutým krokem při  zpracování  tématiky  odpovídající  úrovni
bakalářské práce na závěr kombinovaného studia. Při šíři, záběru a významu pojednávaných
textů a jejich zpracování je samozřejmě jednou z možných cest.  Po obsahové stránce jsou
cenné  paralelní  kroky v  rozboru  obou úryvků  i  množství  a  rozmanitost  použité  literatury
v rozsáhlém poznámkovém aparátu. Je samozřejmě možné uspořádat látku jinak i zvolit jiné
postupy  i  cíle,  ale  já  si  samostatného  a  uceleného  pohledu  paní  kandidátky  vážím,  např.
filologický rozbor nečekaně až v odst.  1.6.  dává originálně  a vhodně větší  prostor tématu
práce – Božímu slovu a jeho funkci v úryvku. 
Po formální stránce má však práce svá negativa: nadpisy nejsou úplně sjednoceny - srov. např.
3.5.1:4. s ostatními, použití kurzívy je ve více případech diskutabilní, řecký text je uveden bez
diakritiky,  což  je  možné,  hebrejský  text  má  u  převládajícího  fontu  massoru  posunutou
poněkud vpravo proti textu a vokály s  šewa nebo se  segol jsou zkreslené. Poznámka č. 20
dokonce  obsahuje  dva  různé  fonty  pro  hebrejštinu  vedle  sebe,  výjimečně  se  vyskytuje  i
zvláštní  střídání  velikosti  písmen  (v  hebrejštině  i  v  latince).  Na  druhé  straně  je  práce
s originálními  jazyky  a  vlastními  místy  ponechanými  překlady je  velkou  předností  práce.
Celkově je práce psána poměrně slušnou češtinou, jen některé nečekané vazby či koncovky
adjektiv (např. na  s. 20: „zvukomalební hříčka“ nebo „vodné živočichy“) ukazují na to, že
mateřským jazykem paní kandidátky je slovenština.  Bohu žel i  některé formulace  jsou ne
zcela výstižné, místy by bylo lépe více rozvést po pořádku logické kroky např. na již uvedené
s. 20 by mělo být uvedeno, že zmínka o „pusté a prázdné zemi“ je již v Gn 1,2. 
Práce ukazuje na slušné zpracování úkolu samostatným způsobem, s použitím dostatečného
rozsahu literatury na úrovni odpovídající bakalářské práci. 
Práci  rád  navrhuji  k  obhajobě  a  považuji  ji  za  svébytné  dílo,  které  si  přes  své  drobné
nedostatky zaslouží  ocenění  za logické uspořádání  a  promyšlení,  jež  patří  k  didaktickému
záměru bakalářské práce. Považuji tuto práci za nadprůměrnou.  

1. Jaký je rozdíl mezi efekty lidského a Božího slova/ Slova a jak se mohou tato osobní 
vyjádření přiblížit nebo setkat? 
2.  Důraz  na  nehybnost  prostorového  uspořádání  stvoření  (ss.  18-21)  vyjadřuje  spíše
historickou kosmologickou představu svatopisce, než doslovnou dikci textu Gn 1. Do jaké
míry je možné rozlišit vlastní Boží sdělení od lidské představy, jež jí nutně vytváří přirozený
podklad pro sdělení lidem; a v čem spočívá  úkol čtenáře nebo vykladatele biblického textu?  
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