
OPONENSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

na téma 

Rozbor hebrejského textu Geneze 11 

 

Autorka: Bc. Kristýna Říhová 

Vedoucí práce: Doc. ThDr. Jiří Beneš, Th.D.  

 

Studentka předložila zdařilou práci k tématu biblického vyprávění o stavbě „bábelské“ věže 

(Gn 11). Jazyk práce je velmi vytříbený a autorka konsekventně rozvíjí výklad metodou, 

kterou vytýčila v samém úvodu. Autorka si vybrala synchronní exegetickou metodu. Snaží se 

sledovat, „co nejvíce možných významů, makrosyntaktické signály, přímé řeči a paralelismy.“ 

Její přístup k textu má v podstatě ráz kreativní exegeze a práce má spíše esejistický 

charakter. Čtenář z ní může vycítit působení SZ exegeze zesnulého profesora Jana Hellera, 

především ve snaze aktualizovat významový potenciál textu, dále práce prof. Milana 

Balabána a jeho pokusy o vystižení specifické noetiky SZ. Kreativní přístup autorky místy 

připomíná postupy tradičního midraše, ze kterého místy čerpá, konkrétně sbírky Berešit 

raba. Pracuje s jejím anglickým překladem. Vzhledem k tomu, že autorka je judaistkou a 

poměrně dobře ovládá hebrejštinu, mohla s rabínským materiálem pracovat extensivněji a 

využít lépe jeho potenciál.  

Oponentovi je kreativní charakter této práce blízký v jejím vynášení na povrch 

polysémantického rozměru textu. Přesto si oponent vždy klade otázku legitimních hranic 

tohoto přístupu a nebezpečí, že se vykladač může nechat unést svou představivostí, která 

zastíní referenční rámec textu. Je zcela v pořádku, že se autorka rozhodla odhlížet od 

výsledků historicko-kritického studia uvedené pasáže, avšak ani synchronní přístup, ke které 

se autorka hlásí, nebyl využit v úplnosti. V této souvislosti autorka mohla věnovat větší 

pozornost kontextuálnímu zařazení vykládané pasáže v rámci knihy Genesis a 

starozákonního kánonu jako takového. Často užívanou metodou synchronního studia Bible je 

hledání intertextuálních spojitostí napříč biblickým kánonem. Tento aspekt zde chybí. Toto 

mohlo mít podobu odkazů a analýzy jiných míst, ve kterých objevují nejen vykládané termíny 

a výrazy, ale i celé textové celky kritizující lidskou hybris, aroganci a sebepřecenění. Práce by 

tak byla zasazena do širšího rámce teologie SZ, především její hamartologie. Konečně 

oponent úplně nesouhlasí s interpretací sloves ve formě konsekutivního imperfekta, které 

autorka místy překládá přítomným časem. Dle gramatiky Wolfganga Schneidera vyjadřují tzv. 

„narativy“ jednoznačně minulý čas.  



Navzdory těmto dílčím nedostatkům autorka vystihla přijatelným způsobem poselství 

vyprávění o stavbě „bábelské“ věže. V této souvislosti bych rád odkázal na práci Prof. 

Bándyho z bratislavské teologické fakulty, který se dlouhodobě zabýval výkladem tohoto 

vyprávění se zájmem o jeho aktualizační význam ve spojitosti s kritikou kolektivisticko-

socialistického i individualisticko-kapitalistického chápaní lidské existence:  

„Do Božej sféry nemožno preniknúť ani individualisticko-kapitalistickým ani 

kolektivistickosocialistickým spôsobom, ale možno prijať ako Boží dar to, že „Jemu budeme 

podobní“ (1J 3, 2) a že naše mená sú zapísané v nebesiach (L 10, 20). Možno to prijať ako dar 

od Boha, ktorý v Ježišovi Kristovi sa stal malým a zostúpil k tým, ktorí sa chceli stať veľkými a 

ktorí sa márne driapali nahor, aby sa mu vyrovnali. Príbeh o Babylonskej veži neobsahuje 

zvesť o Božej milosti. Milosť prichádza až v Novej zmluve. Na prvé Turice (Letnice) počuli 

„Partovia, Médovia, Elamýti“ a príslušníci ďalších národov „vo svojich rečiach hovoriť veľké 

veci Božie“ (Sk 2, 9nn). Stavba Babylonskej veže hovorí o veľkých veciach ľudských. Turičný 

príbeh naproti tomu hovorí o veľkých veciach Božích. Koncentrujme sa na veľké veci Božie a 

potom dokážeme prekonať rečové bariéry a všetko, čo nás rozdeľuje, naučíme sa spútať svoju 

megalomániu, budeme vedieť rozumne plánovať, nezakrúti sa nám hlava z výdobytkov vedy 

a techniky a odoláme pokušeniu stať sa nadľuďmi.“  

(http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/veda/prof_prednasky/prof_pr

ednaska_Bandy.pdf) 

 

Navrhuji známku „velmi dobře“ (2). 

 

                                                               V Jílovém u Prahy, 2. září 2012  

 

                                           Mgr. David Biernot, Th.D.  
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