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Oponentský posudek diplomové práce 

 

„Ohavnost“ služby jiným božstvům: Náboženská identita Izraele a její ohrožení 

v perspektivě deuteronomistické teologie (podle Dt 13) 

  

Debora Hurtová  

 

Vedoucí práce: Doc. ThDr. Martin Prudký 

Studijní program: Teologie 

Studijní obor: Evangelická teologie   

 

 

Představení: Práce odevzdaná 23. června 2009 na ETF UK se zaobírá tématikou ‚ohavnosti‘ 

jako ústředním teologickým pojmem v rámci deuteronomistické teologie i nad tento rámec ve 

Starém zákoně jako takovém. Práce má celkem 66 stran včetně seznamu literatury a odkazu 

na jeden elektronický zdroj /Bibleworks 6.0/.      

 

Rozvedení: Autorka práce se v úvodu táže po významu pojmu ohavnost. Metodu, s jejíž 

pomocí chce tento pojmem analyzovat, nazývá exegetickou a zároveň střízlivě dodává, že její 

rozbor si neklade za cíl téma vyčerpat. Nejprve přichází v práci na pořad vlastní termín hb'[eAT 

a sice v Deuteronomiu a následně v deuteronomistické literatuře, u Proroků a v Přísloví. Po 

představení daného termínu podle jeho výskytu se Hurtová dostává k významu hb'[eAT. Obecně 

jde podle autorky o porušení smlouvy mezi Izraelem a Hospodinem, které se projevuje vícero 

způsoby: pohanskými praktikami, povrchním uctíváním Hospodina, podvody ať již na úrovni 

mezilidských vztahů /muž - žena/ nebo ve sféře ekonomické /falešné váhy a míry/. Již zde si 

recenzent dovoluje poznamenat, že některé z autorčiných tezí nezřídka zavánějí nedotaženým 

překladem /práce de facto průběžně čerpá z několika málo komentářů/ a jazykovou 

neučesaností. Například věta: „Hospodin ustanovil obětní systém, aby poskytl svému 

vyvolenému národu hmatatelné prostředky, jejichž pomocí by mohl prožít rozdílné stránky 

jeho vztahu s Hospodinem“ /s. 16/ by bylo záhodno formulovat méně kostrbatě a co do 

sdělení jednoznačněji.   

V části Sémantický vývoj /s. 17-19/ autorka pozorně sleduje styčné a ve starověkém 

Izraeli podle všeho těžce oddělitelné plochy náboženské a světské sféry života. V obou je 

hb'[eAT klíčovým označením pro nebezpečí, které je neslučitelné s pravou existencí člověka jak 

na rovině individuální, tak i kolektivní. Toto nebezpečí implikuje, má-li dojít k nápravě,  

oddělení jako nezbytnou podmínku pro život s Hospodinem /zde srov. zvl. Př 29,27; Gn 43,32 

ad./.   
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Obsáhlá část práce se zaobírá textem Dt 13. Autorka nejprve předkládá svůj vlastní 

pracovní překlad /s. 20-24/ a pak prochází tento text s pomocí kritického aparátu /s. 25-27/.  

Velmi přehledný a graficky jasně odlišený je vlastní jazykově-strukturální rozbor textu Dt 13 

/s. 33-40/. Na něj navazují kapitoly věnované určení literární formy textu, jeho Sitz im Leben, 

historickému kontextu /podle Hurtové se v odkazu na P. E. Dion jedná o pozdní dobu 

judskou; snad po Joziášovi či během jeho vlády?/ a autorství Dt 13. Původcem textu, jak 

sděluje Hurtová, byl člověk, který se „pravděpodobně pohyboval velmi blízko samotného 

krále reformátora“ /s. 44/.  Kanonická souvislost Dt 13, jíž je věnována samostatná část, je 

dána, jak se konstatuje, vztahem k Dt 17. Tyto dva texty spolu, jak autorka dokládá, souvisejí 

a existuje celá škála možností, jakým způsobem a v jaké časové posloupnosti vznikly /k tomu 

viz s. 59-62/. Hurtová se přiklání k variantě, že Dt 17 je odvozeninou Dt 13 /viz s. 62/. V části 

nazvané Závěr se dostávají ke slovu obecnější úvahy nad sledovaným textem Dt 13.  

 

Silné stránky: Diplomová práce je po jazykové stránce vcelku na dobré úrovni /o stylistice viz 

výše/. Analýza a přepisy hebrejského textu jsou téměř bezchybné /výjimkou je duplicitní  

~k,Þb.b;l.  na s. 34 namísto správného druhého tvaru ~k,(v.p.n : /, přehledné a jasně strukturované.     

 

Slabé stránky: Nezmínit nelze četné překlepy v bibliografických údajích /viz např. p. č. 68-76, 

kde je chybně Prorpaganda místo Propaganda nebo Grend namísto Grand na s. 65/. Práci 

chybí často kritický odstup od pojednávaného tématu, čímž se ztrácí důležitý prostor pro 

formulování vlastních interpretačních tezí. Například tvrzení, že „vztah Izraele k jiným 

náboženstvím byl vždy komplikovaný“ /s. 63/, je velmi obecné a vyžadovalo by bezpochyby 

další rozvedení.  

 

Práci považuji za průměrnou a na základě výše uvedených poznámek ji navrhuji hodnotit 

mezi stupni C a D. 

 

Otázky: 1. Jaké má dané téma a s ním související teologie místo v rámci Starého zákona  

                 /Jde o marginální proud? Jaké máme ve Starém zákoně další teologické pohledy?/  

             2. Jsou myslitelné jiné dějinné souřadnice, kde by mělo podobné myšlení také své  

                 místo? /podle autorky doba Joziáše; mohlo by jít také o jinou dobu?/   

             3.  Jaké argumenty jsou v biblické vědě užívány pro zasazení deuteronomistické  

                 teologie do 7. století př. Kr.?   

 

 

V Třebechovicích p/O   3. září 2009                            Filip Čapek, Th.D., ETF UK Praha     


