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Anglicky psaná diplomová práce, předložená na katedře biblistiky a judaistiky UK HTF, odpovídá
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Rozsah a struktura:
Magisterská diplomová práce čítá celkem XII + 112 stran, je členěna do osmi kapitol s řadou
pododdílů, které zahrnují Introduction i Conclusion (1. Introduction /s. 1-2/, 2. Rhetorical-Narrative
Approach /s. 3-10/, 3. Traditional Interpretative Approach /s. 11-16/, 4. Apocalyptic Literary Tradition
/s. 17-30/, 5. Literary Analysis of the Book of Revelation /s. 31-46/, 6. Exegetical Analysis of
Revelation 17:1-18 /s. 47-80/, 7. Rhetorical–Narrative Analysis of Revelation 17:1-18 /s. 81-98/), 8.
Conclusion /99-100/). Práce dále obsahuje rozsáhlou a členěnou Biography (s. 101-109), anglický i
český Abstract (s. 111-112). Textu práce předchází Acknowledgment, Declaration of Authorship,
anglická a česká Annotation a Keywords anglická i česká.
Jazyk a styl:
Hodnotit úroveň akademické angličtiny nerodilému mluvčímu nepřísluší, přesto je patrné, že
angličtina je korektní, se správně užívanými odbornými termíny a přiměřenou slovní zásobou.
Obsah a stanoviska:
Práce Michala Schejbala představuje ucelenou analýzu zvoleného textu z hlediska strukturální a
rétoricko-narativní analýzy textu s komplexním vhledem do problematiky apokalyptiky Knihy Zjevení,
včetně pohledů na otázku intertextuality a stručné analýzy pojmů se zohledněním základních
historických souvislostí. Autor postupuje od definování hermeneutických a metodologických
předpokladů své exegeze ke konkrétním analýzám textu včetně respektování žánru a zohlednění
literárních specifik knihy. Práce je dílem soustředěného a do nitra problému pronikajícího badatele,
který na tématu dlouhodobě pracuje a tématika Knihy Zjevení je mu blízká. Práce nabízí poněkud
delší uvedení do problematiky z hlediska zmiňovaných aspektů a vlastní exegetické úsilí autora je
patrné od strany 44. Autor nepřichází se snahou vměstnat úvahy nad zmiňovaným textem do
určitého věroučného rámce, ale užívá soudobou akademickou literaturu a diskusi vede v otevřené
perspektivě striktně v rámci definované metodologie. Autorova exaktnost i interpretační korektnost
jsou příkladné (a je možné jej povzbudit k větší odvaze při formulování závěrů a možných významů
textu). Práce obsahuje četné analýzy struktur a pojmů (s. 48, 49, 55, 56, 57, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 72, 74, 75, 76, 77), které mají graficky zvládnutou podobu a poukazují také na fakt, že text knihy
měl být předčítán posluchačům, kterým usnadňoval svou strukturou orientaci a zapamatování.
Vlastní rétorická a narativní analýza textu začíná na straně 81 a autor při nich vychází z metodiky
několika uznávaných průkopníků oboru (G. A. Kennedy, B. Witherington, D. L. Stamps, M. A. Powell,
S. E. Porter, D. A. Desilva, M. B. Dinkler, částečně i E. Schüssler Fiorenza a další), což ukazuje již na
stranách 3-9. Autor zohledňuje kategorie staré řecko-římské rétoriky, ale doplňuje je také o poznatky
vzešlé z moderní teorie narativu a vnímání textu optikou strukturální analýzy. Exegetický postup není
vůči textu násilný a umožňuje rozkrýt argumentační strategii i rétorické efekty, které autor Knihy
Zjevení použil. Za zmínku stojí rovněž autorovo vnímání Starého zákona a citace z něj v rámci Knihy
Zjevení, kterým věnuje náležitou pozornost. Autorovo pojetí rétorické a narativní kritiky je tedy
poměrně komplexní, neuchyluje se ke kritice socio-rétorické, ale je doplněno o strukturální analýzu a
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vnímání intertextuality, což dává užité metodě širší rámec, čímž také rétorickou a narativní analýzu
zdařile ohraničuje. Autor rozkrývá vazby Knihy Zjevení na knihy Daniel, Ezechiel a další texty, jež mají
apokalyptické obsahy a vytváří rovněž spojnice s Novým zákonem. V rámci intertextuality si všímá
také socio-politické dimenze textu a stručně vykresluje historickou situaci (s. 36-38). Díky zvoleným
prostředkům analýzy odhaluje autor široké významové pole textu, zachycuje jeho působení na
posluchače (doby antiky) či dnešního kvalifikovaného exegeta. Práce zapadá do soudobého
světového akademického diskursu a tím, že je psána anglicky, dostává nový rozměr! Ve své
diplomové práci předvedl autor, že je schopen samostatné, kritické a metodologicky korektní práce
s biblickým textem se zapracováním značného množství různých zdrojů a badatelských stanovisek.
Autor se v tématu neztrácí, ale analýzy vede přesně k cíli. Celkový dojem z práce je výborný a
badatelské úsilí je nutné pro jeho kvalitu vyzdvihnout! Autor zpracoval dílo, které svým obsahem i
počtem stran převyšuje požadavky na práci magisterskou a splňuje požadavky na práci rigorózní
(ThDr.).
Co je možné autorovi vytknout, je skutečnost, že vynechal některé české zdroje a soustředil se na
zdroje zahraniční. Zejména k otázce intertextuality je v češtině pestrá škála publikací (nejen HOST,
Brno, ale i další nakladatelství plus diskuse o intertextualitě v žurnálech a sbornících – i teologických
/!/) a zmínit mohl také roli „klasiků“ např. M. Bakhtina, J. Kristevy, R. Barthese, G. Genettea či
autority v oblasti teologie - S. Alkiera či B. Breeda a jeho teorii recepce. Postavit roli intertextuality na
J. Paulienovi je snad volbou, která vzešla z autorova předporozumění, ale ne z významu tohoto
badatele v oblasti intertextuality. Nutné je pochybovat o argumentaci postavené na dílech Z.
Stefanovice, jehož extrémní názory na interpretaci Knihy Zjevení s absencí kritické hermeneutiky není
možné akceptovat a je otázkou, zda je nutné je bez patřičného komentáře k extrémním stanoviskům
autora v akademickém diskursu zmiňovat! Autor jej však prakticky jen zmiňuje a nepřikládá mu
preference. Na straně druhé je nutné docenit, že autorovi neunikla práce českého teologa R. Macha,
psaná anglicky, jež přispěla do diskuse o analýze struktury Knihy Zjevení. Co by dalo práci další
rozměr, je zohlednění bádání z období judaismu Druhého chrámu, kdy by zejména téma
intertextuality (a chápání významu textu) mohlo vyznít zcela jinak. Již nyní však autor překročil
požadovaný počet stran a toto rozsáhlé pole textů a interpretačních strategií by práci obsahově
zdvojnásobilo. Přesto je možné říci, že autor zmapoval soudobou literaturu ve vymezené oblasti
interpretace Knihy Zjevení, výborně se v ní orientuje a správně volí autory, na kterých je možné
budovat argumentaci. Připomínky týkající se literatury mají jen formální charakter a na hodnocení
celku nemají podstatný vliv.
Hodnocení:
Michal Schejbal předložil velmi kvalitní dílo, které je možné dále rozpracovat, čímž položil badatelsky
precizní základ pro svá další teologická studia v oboru novozákonní biblistiky a hermeneutiky.
Bezesporu by měl dále pokračovat v doktorském (PhD.) studijním programu, a jeho diplomovou práci
navrhuji v současné podobě k dalšímu rigoróznímu řízení. Zároveň práci navrhuji na „Cenu děkanky“
UK HTF za nejlepší bakalářskou či diplomovou práci (v oboru biblistiky a judaistiky).
Klasifikace:
Navrhuji jednoznačné hodnocení „výborný“ (1)!
Jiří Lukeš
Dne 14.9.2018 v Praze
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