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Posudek oponenta na bakalářskou práci Veroniky Machkové 
„Hebrejština vs. arabština: Literární topos a jeho funkce ve středověké židovské 

literatuře“ 
 
Popis práce  
 
Bakalářská práce se zabývá postoji židovských autorů 9.–14. století k vztahu mezi 
hebrejštinou a arabštinou. Zkoumá, jak se středověcí židovští učenci, zejména ti žijící pod 
muslimskou nadvládou, stavěli k užití hebrejštiny v různých literárních žánrech, jak 
artikulovali její postavení v pomyslné hierarchii jazyků, jak polemizovali s představou 
arabské literární nadřazenosti (‘arabíja) a jak ve svých textech využívali motiv úpadku 
znalosti hebrejského jazyka a nutnosti jeho „znovuoživení“.  

Po úvodní kapitole shrnující dějiny Židů na Iberském poloostrově, odkud většina 
probíraných autorů pocházela, autorka mapuje počátky motivu úpadku hebrejštiny a výzev 
k obrodě biblického jazyka v díle karaitských autorů a Sa‘adji Ga’ona. Další kapitoly 
kapitoly jsou věnovány přítomností tohoto motivu v různých žánrech středověké literatury: 
v gramatických pojednáních, poetických kompozicích, rýmované próze a v překladech 
z arabštiny. Autorka poukazuje na to, že středověcí židovští učenci využívali obraz obnovy 
hebrejštiny k různým účelům a byli při tom vedeni rozličnými motivacemi. Motiv úpadku 
dokonalé hebrejštiny sloužil jako legitimizační strategie tam, kde se autoři pouštěli do 
rozvíjení nových literárních forem nebo interpretačních přístupů (např. komparativní 
gramatika Sa’adji Ga’ona, Dunaše ibn Labrata, Jony ibn Džanáha; Ibn Tibonovy překlady 
filosofických spisů), i jako polemický nástroj, a to jak proti hegemonickým nárokům 
muslimské kultury (Šlomo ibn Gabirol, Jehuda ha-Levi), tak proti pomyslnému zpátečnictví 
soudobé židovské kultury v post-muslimském Španělsku (Moše ibn ‘Ezra, Profiat Duran). 
Autorka si zároveň všímá, že tento motiv ve středověké literatuře nabývá různých forem a 
odívá se do jazyka interpretace dějin, analogických konceptů arabského myšlení (‘arabíja, 
i‘džáz al-Qur’án) nebo biblické alegorie (jako u Jehudy al-Harízího).  
 
Věcné hodnocení 
 
Práce se opírá především o již existující příspěvky badatelů zabývajících se hebrejským 
gramatickým myšlením (Zwiep) a judeo-arabskou literární kulturou (Drory, Alfonso, Roth), 
což je u bakalářské práce postačující. Autorce se poměrně dobře daří vystihnout 
argumentaci citovaných zdrojů a vyjádřit ji vlastními slovy, k pramenům přistupuje 
analyticky – dává je do vzájemných vztahů, zdůrazňuje, čím se od sebe liší, tam, kde to je 
relevantní, poukazuje na jejich literární i socio-kulturní kontext, zamýšlí se nad motivací 
autorů. Ve výsledku tak práce vhodně poukazuje na různé funkce a podoby zkoumaného 
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motivu v diachronní perspektivě. Předložená analýza by byla možná ještě hodnotnější, 
kdyby se autorka zaměřila na menší počet autorů, jejichž texty by prozkoumala do větší 
hloubky. Prostor pro důkladnější kontextualizaci by byl např. u Profiata (Profajta) Durana, 
jehož důraz na úpadek znalosti hebrejštiny souvisí s jeho kritikou intelektuálního profilu 
soudobého židovstva. (Duran byl také ovlivněn scholastickou modistickou gramatikou, 
správné porozumění zákonitostí hebrejštiny je pro něj proto univerzálním klíčem 
k pochopení vztahů mezi jsoucny. V předmluvě k Ma’aśe Efod také obsáhle komentuje 
magické vlastnosti biblického textu.) Takový postup lze doporučit zejména v případě, kdyby 
se autorka chtěla tématem dále zabývat. 
 
Formální hodnocení 
 
Práce je po formální stránce vyhovující, přestože by jí prospěla důkladná jazyková kontrola. 
Stylistika je místy příliš složitá, objevují se nestandardní předložkové vazby, chyby ve 
vztažných zájmenech, neúplné věty apod. Jinde se objevují formulace, které jsou naopak 
příliš hovorové. Tam, kde autorka cituje překlady primárních pramenů v hebrejštině, není 
vždy zcela jasné, zda překládá podle originálu, nebo překlad přebírá – také s ohledem na 
omezené možnosti v karanténě by bylo pochopitelné, kdyby většinu citovaných primární 
textů čerpala z anglickojazyčné sekundární literatury (místo těžko dostupných hebrejských 
či arabských edic), mělo by to však být všude jasně vyznačeno – pouhý odkaz do sekundární 
literatury nestačí, protože zde může být citován vedle překladu také text v originálu.  

 
Závěrečné hodnocení 
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že navzdory jistým formálním nedostatkům se jedná o 
práci kvalitní, kterou proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
 
V Litoměřicích 3. 9. 2020 

 
 
 

PhDr. Milan Žonca, PhD 


