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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

       

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 Adély Tlustošové obsahuje 54 jednostranně tištěné strany a 125 poznámek
pod čarou. 
Téma práce je podnětné, zajímavé a poměrně široce vymezené. 
Veškerá fakta, která práce uvádí, jsou, nakolik jsem se mohl přesvědčit, správná, může tedy
dobře posloužit  jako zdroj  informací.  Poměrně závažné však je,  že autorka ani  nedochází
k nějaké tezi, kterou chce dokázat nebo vyvrátit, práci schází vůdčí myšlenka, omezuje se na
popis či  seznámení  se skutečnostmi,  které se dají  jednotlivě najít  třeba v různých druzích
slovníků; je pak poněkud obtížné stanovit zda a nakolik bylo cíle práce dosaženo. Celková
osnova přesto dobře pokrývá stanovené téma. Vlastní zpracování jednotlivých tématik však
spíše  připomíná  určitou  kompilaci  faktů  buď  připravených  nebo  vyslechnutých  jako
poznámky k ústně pronesené přednášce, a to včetně glos či zkratek argumentace, která by
však ve vědecké práci měla být ve stěžejních bodech provedena celá, a to s patřičnými odkazy
na prameny a jejich systematizaci. 
Po formální  stránce  je  tato práce spíše vcelku dobrou,  leč nedostatečně  systematizovanou
sbírkou nastudovaných faktů. Jazyk je až na drobné výjimky bez pravopisných chyb (např.
s.. 25, 6. ř. zdola: „aby se odváděli daně“), s četnějším výskytem hovorových tvarů (např. na
s. 25 začíná 4. odst: „spousta Židů...“), ignoruje se použití kurzívy pro cizojazyčné termíny,
scházejí mnohé mezery – např. na s. 39 je biblická kapitola uvedena jako „Nu7“; zdá se že za
dvojtečkou  u přímých  řečí  vynechávají  systematicky.  Některé  výrazy  působí  jako  vlastní
úpravy, např. sloveso „pohelénštit“ (s. 47) či přidání hlásky „j“ do jména Oniáš (s. 27) či Sión
(s. 45). Spíše jako přehlédnutí se jeví nelogické použití časů sloves ve větě: „Cítil, že se blíží
jeho konec, zároveň lituje svého chování a nenávisti vůči Židům“ (s. 45, odst. 6.1., 2. odst., 2.
ř. shora). Místy rovněž schází interpunkční čárka či velké písmeno u názvu biblické knihy.
Objektivnímu, vědeckému stylu by prospěla výrazná redukce vět v první osobě, tedy jejich
převedení do třetí osoby. Seznam zkratek se omezuje na zkratky biblických knih, práce však
používá i jiné zkratky, bylo by lepší, kdyby byl jejich seznam úplný a obsahoval i zdánlivé
samozřejmosti – výklad zkratek jako například: s., n.l.., př. Kr., př. n. l., SZ, srov.  
Přes  uvedené  nedostatky autorka  poctivě  a  samostatně  usilovala  o  co nejlepší  zpracování
tématu a její formulace se zdají vyvážené; lze přihlédnout i k náročnosti a šíři tématu. Rád
tedy doporučuji práci Adély Tlustošové k obhajobě.     

 1.  Na s.  22  uvádíte  mezi  helénistickými  institucemi  stadion  a  gymnázium,  o  něco  dále
uvádíte pojem „gymnasion“. Bylo by možné tyto termíny a jejich věcnou vazbu vyjasnit?
2.  Na s.  42 píšete  u 2Mak 7 o Chanině  příběhu.  Nebylo  by lepší  toto  označení  uvést  až
u zmínky o rabínské tradici, která tento příběh používá? 
3. Jakou cestou lze dojít k zařazení biblické Júdit do Matatiášovy rodiny? 
4. Jak byste velmi krátce shrnula přínos Vaší bakalářské práce?     



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