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DÁLE PŘIPOMÍNÁME: DLE NOVÝCH POKYNŮ Z REKTORÁTU UK JSOU PEDAGOGOVÉ POVINNI ZÁROVEŇ VLOŽIT 
SVŮJ POSUDEK DO SISU.

Diplomová práce Miroslavy Levové zahrnuje anotaci, seznam použitých zkratek,  
vlastní text, cizojazyčné shrnutí,obrazové přílohy a seznam  české i zahraniční literatury 
včetně elektronických zdrojů.  

Po formální stránce, která není tou nejpodstatnější, jsou zde některé překlepy (např. 
opakovaně na s. 31 „dobil“), ale je to v mezích povolené normy.  Stylistické obraty jsou 
ovšem místy nesrozumitelné a leckteré formulace by bylo  zapotřebí  upravit (např. na s.41. 
„Ale určení místa Betsaidy leží na severní straně jezera.“; s.44 „Kdo si vlastní vinou zmařil 
život, se Ježíš nedívá…“; s.45 „ale u psychická nemoc je…“ apod.). Co se týče zkratek 
biblických knih, měla autorka napsat  nejen zkratky  knih Nového zákona, ale také Starého 
zákona, protože rovněž tyto knihy v textu uvádí (např. na s.11 Nu). 

Co se týče obsahu, jde dle mého názoru o poměrně zdařilou práci, která propojuje 
popisnou část (Kineretské jezero a jeho okolí) s biblickým významem logicky seřazených 
lokalit souvisejících s Ježíšovou činností na podkladu novozákonního poselství. V práci se 
opírá také o některé poměrně nové publikace (např. cizojazyčný zdroj týkající se výzkumů 
v Betsaidě), v biblické části používá komentáře.

K obsahu mám tyto dílčí  poznámky: není  nějaké napětí v líčení, kdy nejprve autorka 
tvrdí, že s Ježíšovým povoláním rybářů souviselo opuštění sítí a bezodkladné následování od 
rozdělané práce a na druhé straně zmiňuje, že v době,kdy je již Ježíš povolal, přece jen také 
učedníci rybaří a Ježíš např. učí z lodi? Dále by bylo  dobré alespoň krátce vysvětlit možný 
význam čísla 153 na s.36. Na s.52 bych doporučoval nevycházet předně z internetových 
zdrojů (např.dům,kde žil Šimon Petr byl postaven již v 1.stol.př.Kr.), ale např. z konkrétní 
publikace, např.  P.Haffner: New Testament Theology, Řím 2006 (2.vydání; digitalizována).  
Lze použít jako argument, že se někteří z Ježíšových učedníků přesunuli do Kafarnaum, kde 
mohli bydlet mnohem blíže u vody než tomu bylo v Betsaidě (srov. s.54) ?  Vždyť v době NZ 
byla Betsaida rybářskou vesnicí a ležela na břehu Kineretského jezera.   V podkapitole Kázání 
na hoře (s.64n) není dle mého názoru  dost  zřetelně objasněno  slovní spojení „chudí 
v duchu“. Má jít opravdu o to, že nemají jmenovaní majetek nebo nemají vlastní duchovní 
bohatství? Na s.66 píše M.Levová, že na Hoře blahoslavenství pronesl Ježíš své pověstné 
kázání. Bylo by dobré rozlišit mezi historií a literární stylizací (stylizací je i tzv. 5 Ježíšových 
promluv v evangeliu podle Matouše). Na s.67 bych doporučoval upřesnění, že „duchovní 
správa svěřená Petrovi“ (na základě J 21) je myšlena na základě římskokatolické tradice.



Celkově se domnívám (odhlédnu-li přitom od některých věcí zmiňovaných ve 
formální části hodnocení a drobných kritických poznámek k obsahu), že práce je přínosnou, 
má logickou strukturu a přináší i některé nové poznatky. Novinkou je přitom propojení 
biblických textů vztahující se k Ježíšově činnosti u Kineretského jezera (a přitom alespoň 
letmé srovnání evangelijních tradic)  s historickou realitou oněch míst. 

Doporučil bych  hodnocení výborně/velmi dobře,dle obhajoby.
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