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V Praze dne 23. května 2017
Posudek vedoucího bakalářské práce V. Smítkové , Exodus ve vztahu k egyptské
tradici (2017)
Předložená práce V. Smítkové nazvaná „Exodus ve vztahu k egyptské
tradici“ obsahuje celkem 66 stran, z toho 58 stran textu, 5 stran bibliografie a 2
strany seznamu zkratek a vyobrazení.
Studentka Veronika Smítková si jako téma své bakalářské práce zvolila
problematiku, která již byla v minulosti mnohokrát pojednána (jak dokládá i
přehled dosavadního bádání prezentovaný v úvodu práce, stejně jako i ve 2.
kapitole, str. 7-15). V tomto ohledu měla nepochybně velmi složitou situaci,
umocněnou nedostatečností egyptských pramenů. Z formálního hlediska je
předložená práce na velmi vysoké úrovni. Uchazečka dodržela jednotnost citací i
bibliografie a prokázala kvalitní práci s cizími myšlenkami, které cituje. Obsahové
členění práce je logické a popisky k doprovodným obrázkům dobře doplňují
diskutovaná témata. V. Smítková ve své práci nesporně prokazuje své vysoké
jazykové kvality. Text je psán stručně a srozumitelně, z hlediska ortografického a
gramatického je prost chyb. Odbornou terminologii používá spolehlivě a bez
nedostatků.
Předložená práce je členěna do šesti kapitol, vč. nezbytného úvodu a
závěru. Zbývající části práce mají „technický“ charakter (tj. seznam použité
literatury, seznam zkratek a seznam vyobrazení). Lze tedy konstatovat, že se V.
Smítková velmi dobře vyrovnala s požadavky kladenými na tento typ kvalifikační
práce.
Z hlediska struktury a členění práce nemá vedoucí žádné výhrady.
Studentka seznamuje čtenáře s přehledem dosavadního bádání. Zde se jedná o
stručný nástin hlavních proudů bádání o tomto tématu. Zcela vyčerpávající
přehled by v tomto typu práce ani nebyl možný. V. Smítková však prokázala, že je
schopna kvalitní rešeršní práce, která je vedena systematicky. Vlastní
argumentace studentky je logický a text je vnitřně dobře provázán. Je schopna
formulovat dílčí otázky a hypotézy a k názorům dalších badatelů zaujímá svůj
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osobní kritický postoj. Výběr pramenů byl učiněn transparentně, avšak více
pozornosti by mělo být věnováno přiznání možností a hranic práce s materiálem.
V tomto ohledu je uchazečka občas nepříliš kritická. Své hypotézy formuluje jasně
a stručně, avšak zdůvodnění není vždy jednoznačné a zřetelné.
Zřejmě nejslabší částí její práce je tak kritické pojednání historicity zejm.
biblických pramenů. Uchazečka si jako ústřední body své práce zvolila dvě reálie
z biblické tradice spojené s knihou Exodus a to zmínky o práci Izraelitů na výrobě
cihel a jejich podíl na polních pracích. Zde sice provedla rešerši dostupné
literatury, avšak nevěnovala dostatečnou pozornost vztahu „neegyptského“
obyvatelstva k těmto pracím. Pracuje sice s ikonografickými a písemnými
prameny, avšak její pojednání o konkrétních jednotlivcích (případně
zmiňovaných např. v hospodářských textech) zde chybí. Obě kapitoly, tj. „Výroba
cihel“ a „Polní práce“ jsou velmi kvalitně provedeny. Jejich charakter je však
primárně kompilační. Toto je zcela v souladu s požadavky kladenými na
bakalářskou práci, avšak V. Smítková zde mohla prokázat své vysoké studijní
kvality a ponořit se hlouběji do staroegyptského písemného a ikonografického
materiálu. Její závěry tak zůstávají až zbytečně obecné.
Práce Veroniky Smítkové splňuje obsahové i formální požadavky, které jsou
obvykle kladeny na bakalářské práce. Téma je definováno jasně, avšak jeho
provedení vykazuje určitá omezení, spočívající zejména v kritickém přístupu
k pramenům. Z předložené práce však vyplývá, že uchazečka je schopna
postupovat při řešení dílčích témat systematicky a její kroky jsou logicky
uspořádány.

Navrhované hodnocení: VELMI DOBŘE

doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
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