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Autor si zvolil velmi náročné a komplexní téma, v němž se však orientuje a snaží se je zasadit 
do širších souvislostí. 

Magisterská práce je rozdělena do šesti kapitol rámovaných Úvodem a Závěrem; na tomto 
prostoru se pisatel snaží přiblížit problematiku vnímání lidského údělu v knize Kohelet (tj. 
Kazatel). Činí tak se znalostí rabínské tradice a s hlubokým respektem k ní; zároveň do svého 
pojednání začleňuje i poznatky z oblasti moderní biblistiky. 

Využívá velmi dobrých znalostí hebrejského, potažmo aramejského jazyka; cituje traktáty 
Talmudu i mnohé midraše. 

Dokázal poměrně přesně vystihnout hlavní tematické okruhy knihy Kohelet a zaměřil se na 
jejich komentář. Práce má povětšinou charakter zdařilé kompilace (přičemž Miroslav Freund 
čerpá z literatury pramenné i sekundární). Kapitola šestá je koncipována jako autorovo 
zamyšlení nad poselstvím Koheleta. 

Je chvályhodné, že pisatel se snaží osvětlit některé obtížné pasáže knihy Kazatel a 
• demonstruje, že se nejedná o dílo pesimistické, či fatalistické, leč o spis velké náboženské a 

etické hodnoty, jehož osobitost z něj činí dílo těžko pochopitelné (obzvláště bez vědomí určité 
historické kontinuity, kosmické souvztažnosti a lidské touhy po transcendenci). 

Miroslav Freund se sice nevyvaroval jistých chyb (jazyková a stylistická nevyrovnanost; 
občasná ztráta odstupu; někdy i diskontinuita v pojetí jednotlivých kapitol); tyto jsou ovšem 
(navzdory výše řečenému) kompenzovány snahou o celkové konzistentní vyznění, poctivým 
přístupem a v neposlední řadě správnou technickou stránkou magisterské práce (pečlivě 

vedený poznámkový aparát, přibližující čtenáři pojmy uváděné v textu). 
Vzhledem ke zmíněné obtížnosti pojednávané problematiky působí práce poměrně 

vyzrálým dojmem; je pevně ukotvena v tradičním židovství, současně reflektuje i soudobý 
způsob nazírání na skutečnost a její prožívání. 
Splňuje požadavky kladené na práci diplomovou. Považuji ji za přínosnou a hodnotím ji 

jako velmi dobrou. 
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