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  Autorka Bc. Helena Leštinová napsala pojednání, které po formální stránce 

obsahuje všechny předepsané náležitosti pro magisterskou diplomovou práci. 

Má seznam zkratek, předmluvu, úvod, strukturovaně členěné kapitoly, závěr, 

seznam použité literatury a abstrakt v anglickém jazyce. Práce obsahuje velké 

množství informací z hojné sekundární literatury, ale pro čtenáře nejsou 

informace dostatečně uspořádané a přehledné. Mezi obecnými tezemi však 

občas nalezneme kvalitní a zajímavé úsudky a někdy dokonce i perly.  

Autorka dílčí části magisterské práce konzultovala a snažila se řídit zpětnou 

vazbou vedoucí práce.  

Pozitivně:  

Autorka k tématu přistupuje velmi odpovědně, 1. - 5. kapitolou vstupuje do 

problematiky žalmů, proniká dobovým pozadím dvaadvacátého žalmu a snaží se 

vypořádat s jeho intertextualitou. Veškerou kompozici věrně doprovází úvahy a 

teze Jana Hellera. H. Leštinová čerpá z rozličné literatury od starších teorií 

z oblasti skandinávské a německé teologické a religionistické školy například F. 

Delitzche, H. Gunkela, H., J. Krause, Ericha Zengera, až po současné badatele, 

k nimž patří P. Chalupa, T. Römer. Diplomantka vyzdvihuje zejména teorie 

americké teoložky Ellen Davisové, která se témata vytěžená z pole 

starozákonního bádání snaží využít v praktické teologii - zejména homiletice, 

stejně jako interpretuje biblické vize pro mezináboženský dialog a nanejvýš 

aktuální problematiku ekologické krize. Její pohledy jsou právě jednou z perel 

této magisterské práce.  

Zajímalo by mě, jak Helena Leštinová chápe přínos této teoložky v oblasti práce 

s žalmy, případně dalšími biblickými texty?  

Paralelně či propleteně s těmito badatelskými reflexemi se vine nit motivů 

z rabínské tradice pojednávaná rovněž současnými autory, k nimž patří například 

R. Apple. 



Pozoruhodné je propojení tématiky analyzovaného žalmu s obsahem svitku o 

královně Ester a tématem úzkosti a pronásledování. (s. 19) 

Jak v diplomové práci citovaný autor souvislosti těchto dvou biblických textů 

osvětluje?  

Kriticky: 

Některé odstavce jsou nadbytečné a přímo se nevztahují k pojednávané 

problematice. Např. poslední odstavec kapitoly 4. na s. 22. Autorka tím práci 

zbytečně znepřehlednila.  

Hlavní část magisterské práce tvoří důkladná obšírná exegetická práce, při které 

se postupuje verš po verši. Je škoda, že autorka nemohla kromě Českého 

ekumenického překladu využívat vlastní překlad z hebrejského textu, neboť by si 

vytýčené pojmy sama promyslela. Takto se setkáváme se shluky rozličných a 

různě přínosných exegetických poznámek od různých autorů, teologických 

směrů bez jasného metodologického hlediska. Ačkoliv se diplomantka na řadě 

míst ke konkrétním teoriím přiklání, z charakteru práce není zřejmý její 

vykladačský záměr. Příliš diskursivní styl hlavní linii práce utápí v okrajových nebo 

asociativních poznámkách a obecných encyklopedických tezích. Tento soud však 

nepopírá skutečnost, že i takto zpracovanému tématu věnovala autorka značné 

úsilí.  

Na několika místech se setkáváme s gramatickými chybami a překlepy.  

Závěr (s. 78 - 79) žel neshrnuje stěžejní výsledky odborné práce s textem, ale spíš 

opakuje slova z úvodu, připomíná témata jednotlivých kapitol a připojuje vlastní 

spirituální reflexi nad zvoleným žalmem. V Závěru mě však zaujala jedna 

autorkou zdůrazněna otázka, zda mrtví podle naznačené exegeze chválí 

Hospodina či nikoliv?  

Jak a na základě jakých exegetických postupů k této tezi autorka dospěla?  

Také by mě zajímal souhrnný názor Heleny Leštinové na aktualizaci 

dvaadvacátého žalmu pro současného sekularizovaného posluchače?  

Na základě výše uvedeného slovního posouzení si dovoluji navrhnout Bc. Heleně 

Leštinové hodnocení velmi dobře (2). Z mého pohledu za předpokladu, že její 

výkon během obhajoby bude výtečný či minimálně též velmi dobrý.  

V Praze                                                      ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.  

8. června 2020                                               



 

 

 


