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Formální kritéria:
Česky psaná diplomová práce, předložená na katedře biblistiky a judaistiky UK HTF, odpovídá
formálním kritériím stanoveným pro vypracování diplomových prací a obsahuje všechny náležitosti
(včetně prohlášení studenta o samostatném vypracování) nutné pro její přijetí.
Rozsah a struktura:
Magisterská diplomová práce čítá celkem 72 stran, její textová část začíná na straně 6 Úvodem a
končí na straně 65 Závěrem, přičemž strana 63 je volná. Vlastnímu textu předchází česká i anglická
Anotace včetně Klíčových slov (s. 4). Obsah práce je na straně 5. Velmi solidní Seznam použité
literatury (členěný dále na Elektronické zdroje) je na stranách 66-71. Anglický Abstract se nachází na
s. 72. Kromě Úvodu (s. 6-8) a Závěru (s. 64-65) je práce rozdělena do čtyř na sebe volně navazujících
kapitol - 1. Text (s. 9-18), 2. Diskurs (s. 19-33), 3. Mýtus (s. 34-44), 4. Kolektivní paměť (s. 45-63), jež
mají další členění do tří až pěti podkapitol.
Jazyk a styl:
Jazyk práce je odborný, sofistikovaný, specifický, pro autora typický, s plným využitím filosofické a
hermeneutické terminologie, autor pracuje s metaforami, ukázkami textů, střídá žánry a počítá
s předporozuměním čtenáře, který je vyladěn na stejnou vlnu a rozumí stejným myslitelům i
náboženské problematice. Autor vyjadřuje myšlenky či popisuje procesy velmi přiléhavě, rychle
přechází k analýzám, z nichž leckdy vychází ponaučení ve formě narativu. Sám jazyk činí četbu práce
náročnou, ale zajímavou a je nutné nad obsahem i podáním, jakož i užitými pojmy stále přemýšlet. Již
samo čtení práce vyžaduje „exegetickou činnost“, nutnou pro správné uchopení pojmů či formulací,
aby se smysl textu vyjevil v rovině pragmatiky i povrchové struktury, jež nese primární obsah. Sám
jazyk se tedy stává „filtrem“, který případného nekvalifikovaného čtenáře nepustí dále. Pravopisné
nedůslednosti nejsou závažné ani časté, patrné jsou např. v seznamu použité literatury, kde autor
píše některá jména pisatelů malými a některá zase velkými písmeny.
Obsah a stanoviska:
Autor ve své magisterské práci navazuje na aktuální dění na katedře biblistiky a judaismu na UK HTF,
kde se v posledních čtyřech letech upírají priority v oblasti novozákonního bádání pod vlivem
zahraniční spolupráce s prof. Thomasem R. Hatinou a prof. Sandrou Hübenthalovou na témata
sociální paměti, teorie vzniku mýtu a mýtus samotný. Autor se rozhodl problematiku zpracovat
z hlediska filosofických a hermeneutických předpokladů, jež jsou vlastní postmoderně a soudobým
autorům. Zdařile tak doplňuje témata publikovaná v řadě žurnálů i monografií. Autor nachází odvahu
kráčet vlastní cestou a zpřístupňuje postmoderní filosofický diskurs oblasti teologie. Toto vše je nutné
náležitě ocenit! Co je z autorovy práce rovněž patrné, je jeho schopnost formulovat problém na
pozadí námi žitého světa a náležitě jej osvětlit, jakož i zvládnutí otázek spjatých s oralitou a
přechodem ústně předávaných forem do písemného podání. Nejzásadnější kapitolou práce je
kapitola čtvrtá, ve které autor aplikuje v předchozích kapitolách nastřádané poznatky a výborně
zpracovaná je kapitola třetí, z níž je patrný promyšlený přístup k mýtu a jeho funkcím. Obě kapitoly
jsou pro studium mýtu a společnosti v rámci teologie i religionistiky stěžejní. Autorova práce však
nezůstává jen v oblasti teoretické hermeneutiky (uplatňované již tradičně v rámci zkoumání social
memory s využitím zažitých autorů – M. Halbwachs, J. a A. Assmannovi) či specificky filosoficky
kladených otázek. Autor zachází do světa sociologie, rétoriky, literární vědy, narativity, teologie,
religionistiky, dějin, okrajově i psychologie, čímž vytváří komplexní multioborovou reflexi
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zkoumaných problémů. Snad nejvíce ovlivňují jeho hermeneutický koncept G. Deleuze, M. Foucault a
G. Didi-Hubermann. Autorova práce je využitelná v oblasti teorie exegeze a propojuje „světy“, které
jsou často uměle separovány. Autor prokázal, že otázka mýtu je pro dnešního člověka (nejen
badatele) velice aktuální, týká se naší identity a vnímání světa vůbec (nejen světa textu)! Mýtus,
oralita, vzpomínka, kulturní rámce, identita, sociální paměť, dějiny, náboženství, věda…, to vše jsou
propojená témata, která při exegezi literárních děl biblických i filosofických (jakož i při četbě románů)
sehrávají svou roli a je nutné je při utváření významu textu patřičně reflektovat. Autor rovněž zdařile
poukázal na proces, jak se utváří pochopení textu ve vazbě na jím zvolená témata, a to
s přesvědčivou kvalifikovaností i originalitou. Promyšlené jsou autorovy aktualizace a přiléhavé
aplikace, kde se ukazuje jeho znalost soudobé literatury a dnes již výjimečná sečtělost. Autor téma
s přehledem zvládnul (a jistou slabinou je toliko omezený rozsah práce daný jejím charakterem, což
autorovi nelze vytknout).
Hodnocení:
Diplomová práce Lukáše Nikla je originálním a v řadě aspektů hodnotným příspěvkem do diskuse
o hermeneutických otázkách týkajících se mýtu, „memory studies“ a orality. Z diskusí s autorem
během konzultací, jakož i z práce samotné je patrné, že téma autor nevyčerpal, ale vlastně jen
otevřel. Autor prokázal široký rozhled, kritické a nezávislé myšlení, schopnost zpracovat značné
množství zdrojů včetně zahraničních a vytvořit kompaktní literární celek s řadou tezí, jež jsou
doloženy z odborné literatury i vlastní analytickou prací.
Autor by měl pokračovat v započaté badatelské práci a měl by se dále věnovat vytyčeným oblastem
v rámci PhD. studia na některé z filosofických či teologických fakult.
Práce by díky své originalitě a autorově schopnosti interpretovat měla být navržena na některou
z cen, jimiž jsou studentské práce oceňovány.
Klasifikace:
Navrhuji hodnocení „výborný“!
Jiří Lukeš
Dne 6.9.2018 v Praze

2

