
Oponentský posudek diplomové práce 

 
Téma práce:   Chvála Hospodinu  - dvaadvacátý žalm ve světle starozákonní doby. 

Autorka práce:  Helena Leštinová 

Vedoucí práce:  ThDr. Eva Vymětalová-Hrabáková Th.D. 

Oponentka:   ThDr. Marie Roubalová Th.D. 

 

Téma a formální náležitosti práce: 

 

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma „Chvála Hospodinu  - dvaadvacátý žalm 

ve světle starozákonní doby“. K tématu přistupuje s velkým osobním zaujetím pro spiritualitu 

knihy Žalmů. Její práce splňuje formální požadavky kladené na diplomové práce. Obsahuje: 

titulní list, poděkování vedoucímu práce, čestné prohlášení autora, anotaci a klíčová slova v 

českém i anglickém jazyce, obsah, seznam zkratek, seznam použité literatury (členěný na 

prameny, sekundární literaturu, slovníky a encyklopedie elektronické zdroje), poznámkový 

aparát, resumé a hebrejský text Ž 22.  
 

Struktura, obsah a způsob zpracování: 

 

Práce obsahuje patnáct kratších kapitol. V úvodu, který jim předchází, jsou autorkou stručně 

popsány východiska, metody a cíle práce. V této části chybí podrobnější zdůvodnění toho, 

proč se autorka v práci věnuje pouze druhé polovině žalmu. V jednotlivých kapitolách se pak 

autorka věnuje: Žalmům (1. kapitola), chvále Hospodina v žalmech (2. kapitola), zařazení 

zkoumaného textu do časového rámce (3. kapitola), úvodu k Ž 22 (4. kapitola), pohled E. 

Davisové na Ž 22 (4. kapitola), vztah žalmu k novozákonní zvěsti (5. kapitola), exegeze 

jednotlivých veršů druhé poloviny Ž 22 (6. až 15. kapitola).    

Stěžejní části práce  jsou kapitoly 6. až 15.  Členění této části práce na kapitoly kopíruje verše 

Ž 22, které se v nich autorka snaží vyložit. Již z tohoto důvodu je struktura textu logická. 

Určitým nedostatkem však je, že autorka sama text nepřeložila z hebrejštiny, ale použila 

Český ekumenický překlad, čímž si práci poněkud usnadnila. V souvislosti s hebrejským 

textem autorka uvádí, že v textu uvádí fonetický přepis slov, což však v textu vždy nedodržuje 

(např. „kij“ místo „ki“; „malak“ místo „malach“; „zakar“ místo „zachar“ apod.). 

Zajímavá a přínosná je snaha autorky odkrývat vnitřní souvislosti textu žalmu. Autorka se 

snaží o komparaci výsledků exegetického zkoumání hebrejského a řeckého textu žalmu (zde 

je patrný velký vliv názorů prof. J. Hellera) i o stručné shrnutí zkoumané problematiky a 

vyjádření svého vlastního názoru (některé formulace připomínají spíše populární literaturu 

než literaturu odbornou). Zcela ojediněle se stává, že autorka odkazuje na texty či autory 

(např. Buber), které necituje v poznámkovém aparátu ani v literatuře. Tyto odkazy byly 

pravděpodobně převzaty ze sekundární literatury, což není vždy zmíněno. 

Některá tvrzení autorky uvedená ve velmi stručné předmluvě k práci jsou sporná nebo nejasná 

a zasluhovaly by si bližšího vysvětlení, např.: 

 

a) „Abychom mohli správně posoudit skutečný rozsah a uplatňování žalmů, je třeba 

vyspělejší duchovní úsudek než pro jiné části Bible...“ 

b) „Dnes máme k Hospodinu jiný vztah  než měli tehdy Izraelité...“ 

c) „Mé představy a výpovědi o skutečnosti mají mnoho vrstev a mnohdy si vzájemně 

odporují...“ 

 

Drobné chyby v práci mají charakter překlepů. 

 



Celkové hodnocení práce:  

 

Předložená práce rozsahem i obsahem odpovídá požadavkům kladeným na zpracování 

diplomové práce. Struktura práce je logická a její obsah odpovídá jejímu názvu. Autorka 

prokázala, že se ve zkoumané problematice orientuje. Závěry, které autorka činí na základě 

interpretace textu, jsou většinou adekvátní. Práci doporučuji k ústní obhajobě s hodnocením: 

velmi dobře (2).  
 

 

V Praze dne 28.5.2020                   ThDr. Marie Roubalová Th.D. 
 

 

 

 


