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

Bakalářská práce Daniela Ročka obsahuje  kromě vlastního textu anotaci a klíčová slova v češtině i 
angličtině, obsah a seznam zkratek; na konci práce je pak česká i  zahraniční literatura k tématu, 2 přílohy a 
cizojazyčné shrnutí (summary). 
 Po formální stránce  vcelku splňuje práce požadavky na ní kladené. Překlepy jsou v normě,  za 
nedostatek považuji někdy nesrozumitelné formulace  (např.  str.57 : Pokud tedy vezmeme v potaz...).      
 Po obsahové stránce jde o celkem zdařilý pokus zmapovat nepříliš probádanou látku nevšedním 
způsobem. Autor cílevědomě postupuje od biblických informací k nebiblickým dobovým památkám a  
prozatímní dílčí výsledky pak shrnuje s přihlédnutím k novodobému bádání. Správně se pokouší každou z 
těchto částí uzavřít krátkým shrnutím. Jako ne zcela vyváženou vidím kapitolu 2.4 (asi bych ji zde neuváděl), 
pro kterou chybí na rozdíl od  2.1 – 2.3 srovnávací dobové dokumenty.                                       
    V případě biblické části (kapitola 1) nevychází autor  jen z biblické informace jako takové, ale už zde 
zmiňuje Méšovu stélu a dodává také  nebiblické hodnocení tohoto zakladatele Omrího (str.11-12). Na str.13 
uvádí D.Roček  jméno Achazjáš  v překladu "Jehova uchopil", a to údajně dle Biblického slovníku 
A.Novotného, což ale tento zdroj takto nepřekládá. Nesrozumitelné je např. tvrzení na s. 19 o panovníkovi 
jako o tom, kdo mu (podle 1Kr)  nepřítele vydá do rukou (sr. ale 1Kr 22,12).  Je třeba také průběžně hlouběji 
pronikat do biblického textu- např. na str. 28 čteme o služce Jóšebě (příp. Jóšabat), ale přesnější je tuto ženu 
pojmenovat jako královskou dceru. Jde vlastně také o jediný zaznamenaný případ  svazku mezi princeznou z 
královského rodu a veleknězem.                                                                                                                          
  V  kapitole 2 jsou poměrně systematicky charakterizovány dobové mimobiblické památky. Autor by 
měl  více doložit, na základě čeho tedy došlo ke ztotožnění Achaba  ze Zirhaly (str. 32) s nám známým 
izraelským králem Achabem (proč ho s ním  tedy ztotožnil autorem zmiňovaný  prof. Oppet a pak mnozí 
další). Otázka datace Méšovy stély není zdaleka jasná, jak tvrdí na základě studie  A.Lemaira D.Roček. 
Obvykle se uvádí rozpětí 850-810 BCE a např. jeden z odborníků na mimobiblické památky R.Smelik uvádí 
r. 835 BCE. Dokázal by  D. Roček zdůvodnit, proč by mohl být i r.835 BCE možnou nabídkou? Co se týče 
stély z Tel Danu, nabízí D.Roček jako   možné datum 825  BCE. Jestliže jde v této stéle o vítěznou bitvu s 
judským i izraelským vladařem, které krále by pak měl D.Roček vlastně na mysli?                                      
 V kapitole 3  se stává těžištěm na základě nových výzkumů ponejvíce stavební činnost, kterou 
D.Roček průběžně komentuje.  Za cennou součást této práce považuji pak nové pohledy na Omríovce  
(Finkelstein, Payne, Pienaar).  Ve shrnutí pak není např. jasné, zda lze dokumentovat vyspělost nejen ve 
stavební či ekonomické a vojenské sféře, ale také v sociální, která je dle  autora také  na vysoké úrovni. 
Mohlo či nemohlo dojít (nebo došlo?) k ohrožení vlastní identity? 
              Jako známku navrhuji velmi dobře. 
         ThDr.Petr Melmuk,Th.D. 
V Telči dne 25.5.2016 
  


