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Cíl své práce formuluje autorka vcelku zřetelně: „mimo jiné shromáždit materiál a vynést na 
světlo něco z pokladu, který se po tomto kazateli dochoval“ (8). S tím, že se soustředí na „homiletic-
kou produkci“ v určitém dějinném období, pokusí se ji popsat a zhodnotit. 

 
Struktura práce pak logicky odpovídá tomuto cíli: nejprve autorka představuje životní cestu 

B.Pípala (1926-1990), jeho kořeny a službu v rámci Českobratrské církve evangelické a představuje i 
dílo odborně vědecké, kde vyniká práce na Ekumenickém překladu Bible a hebrejsko-českém slov-
níku. Největší část (s. 13-51) je však věnována vlastní kazatelské činnosti. Autorka zde popisuje pra-
mennou základnu a vybírá a ilustruje charakteristická témata tvořící obsah Pípalových kázání. Samo-
statnou kapitolu (4.) tvoří otázky homiletické s podrobnějším rozborem dvou kázání. V poslední ka-
pitole autorka seznamuje s překladatelskou a odborně vědeckou prací B.Pípala, především s teorií pře-
kladu a výkladu Bible, jak jim on sám rozumí. Závěr (84-86) zdaleka není pouhým souhrnem vý-
sledků, nýbrž pokusem vyzdvihnout charakteristické rysy kazatelské činnosti a myšlení tohoto služeb-
níka Slova, přičemž autorka nijak neskrývá osobní inspiraci, kterou zde nachází. Významnou součástí 
práce je jednak soupis literární činnosti B.Pípala, jednak přepis čtyř kázání. 

 
Metoda práce, kterou autorka zvolila, se může jevit jako poněkud sporná. A to ve dvou ohle-

dech: jednak výčet témat Pípalových kázání, tvořících páteř diplomové práce, v podstatě sleduje urči-
tou dogmatickou strukturu, kterou jakoby poměřovala zvolená kázaní. Dojem, že jde o jakési předem 
dané rozhodnutí, posiluje jejich pořadí, ale také literatura, která je užívána jako opora: vesměs jde o 
Pöhlmannovo Kompendium evangelické dogmatiky. Autorka sama však deklaruje, že jde o často se 
opakující okruhy v Pípalových kázáních (13) a zmiňuje i témata absentní (tamtéž). Spíše tato volba tedy 
ukazuje na to, že kázání jsou sice volnou řečí, ale nikoli bez vazby na věroučnou tradici církve. Tuto vazbu 
Pípal ctí, což autorka dokládá v Závěru vyzdvižením tématu Boží slávy, důrazem na christologii a určitým 
„antropologickým pesimismem“ (84), který je v kázáních skutečně nepřehlédnutelný. V dalším ohledu se 
pak spornost zvolené metody může jevit při vlastním pojednání dílčích témat: setkáváme se zde s dlouhými 
citáty či parafrázemi Pípalových textů, přičemž autorka dosti ustupuje do pozadí. A to snad až příliš. Do 
kritiky či polemiky se nepouští. Na druhou stranu je třeba přiznat, že tímto způsobem se diplomandce daří 
prostředkovat autentické setkání dnešního čtenáře s tímto výrazným kazatelem. 

 
Nelze ani přehlédnout, že autorka užívá jen nečetné zdroje sekundární. Nutno přiznat, že při 

zvoleném metodickém přístupu ani nechybí, neměla-li by se práce rozrůst do rozměrů daleko překra-
čujících rozsah absolventské práce daného typu. Přitom témat by se nabízela celá řada: například širší 
doklad souvislosti či vztahu Pípalova biblicismu a kazatelského stylu se S. C. Daňkem (a kalvinis-
mem), jak je autorka předpokládá. Nebo originalita (či závislost) exegeticko-překladatelské metody 
v rámci tehdejší evropské starozákonní scény. Cílem však bylo především shromáždění materiálu a 
stanovení charakteristických témat. Zde však v průběhu práce došlo k jisté kolizi, která měla vliv na 
postup práce: nepodařilo se shromáždit tolik kázání, aby bylo možno popsat například celkovou kaza-
telskou strategii B. Pípala. Kázání nejsou ani datována, aby je bylo možno zařadit historicky. To velmi 
ztížilo rekonstrukci situace, kterou kázání reflektují. Snad proto převážil teologický profil, který se i na 
základě fragmentárních pramenů (75 kázání a další publikované i nepublikované texty) jeví jako spo-
lehlivý. Přesto by si podrobnějšího zpracování zasloužila například otázka, jakými prostředky se Pípal 
vyrovnává se situací církve, žijící v menšině a v období tzv. reálného socialismu. Autorka toto téma 
naznačuje v Úvodu (8), v Závěru se k němu vrací (84), ale podrobněji neanalyzuje.  

 
Po formální stránce nelze práci nic vytknout, chyby jsou v této rozsahem nadprůměrné práci 

jen nečetné (snad jen tři). 
 
Diplomová práce splňuje všechny potřebné náležitosti a doporučuji ji k obhajobě.  
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