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Cí lem prá ce Bá ry C inc urove  je „ánályzovát pojetí  ešchátologie ve štároc eške m Řozmlouvá ní  
c love ká še Smrtí “. Po šhrnutí  došávádní  literá rne ve dne  diškuše o tomto obšá hle m verš ováne m 
frágmentu pr ištupuje áutorká k ámbicio zní  ánály ze textu, pr i ní z  še šouštr edí  ná tr i ohnišká: 
ná pojetí  Smrti v textu, tedy ná otá zku, kterou neuštá le znovu kláde c love k, ktery  še Smrtí  roz-
mlouvá , dá le ná prezentováne  pojetí  vztáhu duš e á te lá še zr etelem ke vzkr í š ení , á nákonec ná 
vláštní  ešchátickou reálitu „po šmrti“ á ná konci šve tá, ják še k ní  bá šen  v pru hledech vztáhuje.  

Pr edem je tr ebá r í ci, z e pr edloz ená  prá ce boháte  špln uje á mí šty zr etelne  pr ešáhuje podmí nky 
kládene  ná tento typ kválifikác ní  prá ce. Autorká interpretovány  text kláde do diálogu š celou 
bohemištickou vy kládovou trádicí  od první ho editorá Stefáná Vrtel-Wierczyn ške ho po Lenku 
Jirouš kovou á Petrá Voitá, á to nejen v u vodní  kápitole, ále pru be z ne  á šouštávne . V ná váznošti 
ná Voitovy objevy náví c prácuje š ví ce prámeny, nejen š kritickou edicí  Frántiš ká Svejkovške ho 
á vrchováte  ták prokázuje práktickou ákribii potr ebnou k zí šká ní  bákálá r ške ho titulu. Ná te to 
fronte  jí  nelze nic vytknout.  

Urc ite  nedoštátky prá ce še nicme ne  projevují  tám, kde áutorká odhlí z í  od bohemišticke ho má-
teriá lu á textu šáme ho k záhránic ní m prámenu m á š irš í  kr ešťánške  trádici, která  je pro „áná-
ly zu pojetí  ešchátologie“ nezbytná . Zá pone kud problemáticke  nápr í klád pováz ují  áutorc ino 
pojetí  „šmyšlu šmrti“ v kr ešťánške m myš lení . Kr ešťánovi je podle ní  škrze šmrt „umoz ne no 
došá hnout toho, pro co byl štvor en“, tj. toho, áby byl jeho „pozemšky  z ivot zhodnocen“ á po 
vzkr í š ení  „doš el šve ho náplne ní  v budoucí m šve te “ (š. 31). Autorká še ná citováne m mí šte  od-
volá vá  ná c lá nek Erneštá Findláye Scottá o novozá konní ch pr edštává ch o budoucí m z ivote  z r. 
1911, kde še áutor zcelá v duchu proteštántške  biblištiky poc á tku 20. štol. šnáz í  šve rá zne  re-
konštruovát uc ení  hištoricke ho Jez í š e á tedy še vu c i trádici vy kládu, kterou by bylo moz ne  špo-
jit š Řozmlouvá ní m, pr edevš í m vymezuje (teprve v ná šledují cí ch c lá ncí ch pro Biblicál World še 
Scott poštupne  záme r í  ná pr edštávy budoucí ho z ivotá u Pávlá, u Jáná á u první ch kr ešťánu ; tyto 
texty šice áutorká uvá dí  v bibliográfii, dá le vš ák š nimi neprácuje). Scott náví c v citováne m 
textu dochá zí  k pr ešve dc ení , ktere  je š tvrzení m áutorky v pr í me m rozporu, totiz  k tomu, z e 
šmrt jákoz to pr ede l není  pro jeho hištoricke ho Jez í š e zvlá š ť du lez itá , neboť mezi z ivotem c lo-
ve ká ná zemi á jákoukoli budoucnoští , kterou mu Bu h chyštá , je v první  r áde  zápotr ebí  hledát 
kontinuitu – ve c ny  z ivot lze zákouš et tády á teď á hledá ní  odpove dí  ná otá zky ohledne  pošmrt-
ne ho zá šve tí  u Jez í š e še de je „due to á mišunderštánding of hiš whole purpoše“ (š. 112 citová-
ne ho c lá nku). Jište  by bylo moz ne  poloz it rekonštruováne ho Jez í š e do š „lidovy mi pr edštávámi“ 
o pošmrtny ch odme ná ch á treštech, š nimiz  še ke rygmá v trádici špojuje, á odtud pák dojí t áz  
k Rozmlouvání, to še vš ák v prá ci nede je.  

Podobny  „vy pádek zproštr edkují cí ho c lenu“ šhledá vá  i v áutorc ine  vy kládu peklá jákoz to pod-
šve tí , ktery  je záloz en ná škutec nošti, z e verš e, kde še „v pu vodní ch jázycí ch Pí šmá šváte ho 
objevují  neutrá lne jš í  vy rázy šheol nebo há deš [šic]“ pr eklá dájí  štároc eške  biblicke  pr eklády zá 
uz ití  vy rázu „peklo“ (š. 33). Sem by bylo vhodne  doplnit álešpon  zne ní  Vulgá ty.  

S ohledem ná celek prá ce še nicme ne  jedná  o podruz ne  vády ná krá še, jichz  ši je náví c áutorká 
zr ejme  ve domá, kdyz  v zá ve ru jáko moz ny  dálš í  krok pro vy zkum uvá dí  „ušouvztáz ne ní  tohoto 
rozboru š dobovou literá rní  produkcí  á dobovou teologií “ (š. 43); prá ve  jáko celek tuto prá ci 
doporučuji k obhajobě á návrhuji hodnotit jáko výbornou. 
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