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Graficko-formální a jazyková stránka  

Co do graficko-formální a jazykové stránky je práce velmi kvalitně napsaná. 

Logická struktura je velice inteligentní a jasná. 
Práce nevykazuje žádné formální chyby, autorka správným způsobem cituje, dodržela stanovený rozsah 

práce.  

Práce se velmi dobře čte, názvy jednotlivých kapitol odpovídají svému obsahu.  
 

 

Výběr a práce s podklady 
 
Autorka použila dostatečný počet relevantních zdrojů. Velmi chvályhodné je použití celkem šesti (!) 

anglických komentářů ke knize Rút. Autorka umí zdroje mistrně využít a konfrontovat mezi sebou, 

dovede vhodným způsobem posoudit závažnost toho kterého tvrzení a ocenit přednosti i nedostatky 
jednotlivých autorů při jejich srovnání. 

 

Úroveň zpracování práce 

 

Autorka se svého tématu zhostila opravdu dobře a se zápalem. Myslím, že zvolila velmi dobrou metodu 

zpracování a vyzkoušela si i způsob skutečně biblického přístupu k interpretovanému textu. 

Dokázala velmi dobře rozpoznat jak krásu knihy jako celku, tak ocenit skutečnosti, které člověk objeví 
až při podrobnějším studiu. Právě pro tento přístup pak pro ni kniha má co říct i dnešní době. 

Zvolená tři inspirační témata se mi zdají velmi trefná a určitě pro porovnání s knihou Rút velmi vhodná. 

Kniha Rút se nakonec opravdu v autorčině rozboru ukazuje jako kniha pro dnešní dobu velmi 
inspirativní. 

 

Student práci konzultoval: dostatečně 

Práci doporučuji k obhajobě: ano 

Zdůvodnění, závěr: Domnívám se, že autorka napsala velmi zralé dílo, svůj cíl splnila, a proto navrhují 

hodnocení výtečně (A). 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: Vyzkoušela jste si, možná poprvé v životě, biblickou práci 
(četba textu v jeho kontextu, porovnávání několika autorů a jejich hodnocení, pokus o vlastní závěry, 

hermeneutika pro dnešní dobu). Myslíte, že tento přístup k textu má pro laika cenu? A pokud ano, v čem 

vidíte jeho přínos?  
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V Praze, dne 18.6. 2018                                                                                         podpis vedoucího 

 


