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Autor svou práci rozdělil do osmi kapitol (1. Výklad Písma v církvi, 2. Hlubinně 
psychologická metoda, 3. Vztah teologické etiky k biblické exegesi, 4. E. Drewerman, 5. 
Kontext Markova evangelia, 6. Interpretace příběhu o uzdravení ženy s krvotokem a vzkříšení 
dcery Jairovy, 7. Interpretace příběhu o uzdravení posedlého v Gerase, 8. Současná „dcera 
Jairova“. Řazení logicky navazuje.  

V Úvodu sděluje cíle této práce, tj. interpretovat dva vybrané příběhy z Markova evangelia 
pomocí hlubinně psychologické metody, a na základě toho poukázat na legitimnost tohoto 
způsobu výkladu a na schopnost oslovit současného člověka.  

Než autor začne se samotnou interpretací vybraných textů, seznamuje čtenáře s hlubinně 
psychologickou metodou výkladu, s jejím místem mezi ostatními metodami výkladu Bible 
v církvi a s hlavním představitelem této metody. Zajímá se také o to, jak tato metoda odkrývá 
významy textu, které mohou oslovit člověka a vést ho k různým změnám v jeho působení 
(vztah exegeze a etiky). 

Autor si vybírá pro svou práci dva příběhy k interpretaci, která čerpá z přístupu E. 
Drewermana. Je to příběh o uzdravení ženy s krvotokem a vzkříšení Jairovy dcery a příběh o 
uzdravení posedlého v Gerase. Tedy příběhy o uzdravení, které jsou typické pro hlubinně 
psychologickou interpretaci. Autor předpokládá znalost příběhu, začíná rovnou s interpretací. 
Chybí mi alespoň stručné uvedení do příběhu. Představení Drewermanovy interpretace 
považuji za povedené. Čtenář má příležitost nahlédnout do způsobu výkladu a zažít atmosféru 
takto vyloženého textu. Za velice nápadité považuji, že na závěr této části práce připojuje (8. 
kap. Současná „dcera Jairova“) i svou zkušenost z četby těchto textů spolu s nejmenovanou 
ženou. Tento aktivní přístup a práce s texty mě zaujal. Zkušenost této ženy se pak snaží vidět 
v souvislosti s interpretovanými příběhy. V této kapitole se mi od autora dostává skromného 
zhodnocení významu metody.  

Závěr sleduje jednotlivé kapitoly. Působí jako rozšířený obsah, nebo jako stručné shrnutí po 
kapitolách. Chybí mi závěr jako vlastní zhodnocení významu této metody. Hodnocení autora 
je v práci patrno. Na závěr však chybí rekapitulace - v čem vidí autor práce legitimnost této 
metody, a kde a jak mohou takto interpretované příběhy oslovovat současného člověka. 

Drobnost, ale v seznamu literatury chybí u autorek: Prekopová, Schweizerová název knihy. 

Tato práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B – velmi dobře. 

Otázky: 



1. Zda-li existuje někdo (jedinec, instituce) v České republice, kdo by se zabýval 
hlubinně psychologickým výkladem a ve své praxi (terapeutické) jej využíval? Zda se 
také, nejen odborné veřejnosti, nabízí vzdělávání v této metodě výkladu? 

2. Pokud někdo takový existuje, liší se jeho pojetí nebo přístup od Drewermanova? Stačí 
stručně. 
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