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Jméno a příjmení studenta: Mikuláš Pavlík 

Téma diplomové práce: Reflexe kanonického prístupu Brevarda S. Childse 

  Diplomand Mikuláš Pavlík se ve své studii „Reflexe kanonického prístupu Brevarda S. 

Childse“ zaměřil na promýšlení badatelské práce B. S. Childse, zejména jeho pojetí tzv. 

„kanonického přístupu“ v biblické teologii. Ve vlastním „Úvodu“ (s.7-8) krátce a stručně 

zdůvodňuje rozčlenění práce na několik částí. V první části Pavlík letmo avšak přehledně 

seznamuje s elementárním „Přehledem Childsova díla“ (s.9-18), v další pojednává o „Kánonu 

jako předmětu bádání“ (s.19-22), hlavní část díla nazvaná „Kanonický přístup jako 

metodologické východisko biblické teologie“ (s.23-57) ukazuje autorovo úsilí o shromáždění, 

utřídění materiálu a teologický rozhovor o KÁNONU a následné hermeneutice kanonického 

přístupu. Fragmenty Childsova díla a jeho následnou reflexi z pera vybraných teologů 

(z českých např. Filipa Čapka a Martina Prudkého) vystavuje více méně vyvážené kritice 

dalších zejména zahraničních badatelů. Škoda, že je kritické hodnocení autorů zmiňováno 

většinou na obecné rovině, bez konkrétních příkladů. Poslední část autorovy práce představuje 

„Praktický návod na teologickou exegezi na základě Childsova kanonického přístupu“ ( s.58-

66) od Childsova žáka a pokračovatele D. T. Olsona. Mikuláš Pavlík tuto exegetickou metodu 

v diplomové práci žel dál nezužitkoval. V závěru autor čtenáře seznamuje s výsledkem vlastní 

badatelské práce. (s.67-68) 

  Studie dále obsahuje požadovanou anotaci a klíčová slova, seznam zkratek, stejně jako 

cizojazyčné resumé a seznam literatury.  

 

Pozitivně: 

  Diplomovou práci zpracoval Mikuláš Pavlík velice pečlivě, srozumitelně a bez větších 

formálních nedostatků. Autor precizně pracoval s pramennou literaturou a systematicky ji 

uváděl do rozhovoru s dalšími ať už Childsovi přitakávajícími či více méně oponujícími 

teology. Pozitivně hodnotím též následující přiznání metodologických nedostatků.(Druhý 

odstavec v „Závěru“). 

 

Kriticky: 

  V úvodu práce postrádám detailnější seznámení čtenářů s vlastními metodologickými 

postupy. Celé dílo je vesměs deskriptivní povahy, autor popisuje, jaké teze zastává Childs a 

reflexi ostatních badatelů na kanonický přístup tohoto biblického teologa, neodhalila jsem 



však explicitní kritické hodnocení od autora Mikuláše Pavlíka. Co vyvozuje 

z předkládaných teorií, k čemu se přiklání a proč? 

  Na str. 62-66 přece jen vadí nepřítomnost poznámkového aparátu. Z textu není zcela jasné, 

zda se v tomto úseku jedná pouze o Olsonovu reflexi a aplikaci Childsových teorií 

v exegetické metodě, či zda se částečně nejedná o Pavlíkovo hodnocení a teologické 

upřesnění Olsonova přínosu.  Až příliš stručný závěr studie téměř vůbec neobsahuje vlastní 

Pavlíkovo kritické hodnocení Childsova díla a jeho kanonického přístupu v biblickém bádání. 

Závěrečné teze jsou obecné a povšechné. 

 

Závěr: 

  Za předkládanou prací je vidět velký kus práce a úsilí o pochopení tématu. Navzdory 

nesmírně pečlivému zpracovaní vybraného tématu, téměř bez formálních chyb, postrádám 

autorův odstup a vlastní kriticky odůvodněné zhodnocení Childsova díla, jmenovitě jeho 

„kanonického přístupu“ jemuž měl dle mého soudu věnovat velkou pozornost. Proč tak 

neučinil, jistě vysvětlí při obhajobě své jinak kvalitní práce. 

Dovoluji si navrhnout hodnocení velmi dobře (2). 

 

 

 

                                                                                       Oponentský posudek vypracovala:  

 

14. května 2012                                                         Th Dr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          

   

  


