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Pohled na úděl člověka v knize Kohelet. 

Autor: Miroslav Freund. 

Miroslav Freund se ve své diplomové magisterské práci zabývá problémem jak 

pojednává kniha Kohelet o údělu člověka. 

Svou práci rozdělil do několika celků. V prvním pojednalo tom, jak rabínský judaismus 

nahlíží na člověka. Na tento úvodní celek navazuje pojednání o knize Kohelet rozčleněné 

do několika kapitol. Třetí část věnoval Freund rabínskému chápání poselství knihy 

Ko~elet. Ve čtvrté části rekapituluje obsah knihy Kohelet a v poslední páté části podává 

rabíl1ský výklad vybraných části knihy Kohelet. 

Připomínky. 

Podle mého názoru není mezi výše uvedenými pasážemi předložené magisterské práce 

dostatečně jasná vazba. Spíše na mě působí jako jednotlivé, se základním tématem práce 

více či méně související stuJie. První část se zabývá některými antropologickými názory 

rabínského judaismu. Druhá má charakter biblistického pojednání o knize Kohelet. Třetí 

shrnuje obsah jednotlivých kapitol, aniž by však bylo jasné, zda předkládané pojetí autor 

odněkud čerpal nebo zda jsou to jeho vlastní výklady. Co se týče poslední části, měl autor 

uvést podle jakého kriteria příslušné části Koheleta vybíral. V této poslední části by bylo 

též důležité, aby autor charakterizoval jednotlivé exegety z hlediskajejich metody 

výkladu. V podobě, jak autor rabínské výklady podal, jsou jen obtížně postižitelné 

rozdílné metody přístupů. 

Co se týče seznamu použité literatury, není mi jasné, proč jsou práce Millera a lngrama 

. zařazeny mezi primární zdroje. V závěru by měly být shrnuty hlavní výsledky, k nimž při 

zpracování tématu Freund dospěl. 

V práci chybí cizojazyčné resumé. 

Hodnocení. 

Miroslav Freund při zpracování své práce projevil schopnost pracovat s originálními 

hebrejskými texty i se sekundární cizojazyčnou literaturou. Ve své práci přinesl řadu 

zajímavých názorů o knize Kohelet vyskytujících se v tradiční židovské literatuře a tím i 
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naznačil její význam v rabínském judaismu. Po formální stránce (s výjimkou chybějícího 

cizojazyčného resumé) předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterské 

diplomové práce. Přes výše uvedené připomínky, vzhledem k obtížnosti tématu, navrhují 

Freundovu práci hodnotit jako velmi dobrou. 
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Doc. Bedřich Nosek. 


