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POSUDEK  VEDOUCÍHO  DIPLOMOVÉ  PRÁCE
Téma diplomové práce: Rozbor hebrejského textu Gn 11
Jméno studentky: Kristýna Říhová
Vedoucí práce: Jiří Beneš

Popis a hodnocení práce: 
Diplomová práce „Rozbor hebrejského textu Gn 11“ studentky Kristýny Říhové má 61

stran, včetně stran nečíslovaných: a) strana titulní s dvojjazyčným názvem; b) dvojjazyčná 
anotace se soupisem klíčových slov; c) prohlášení a poděkování; d) desetině tříděný obsah. 
Dále práce obsahuje anglické Summary, seznam použité (přiměřené a tříděné) literatury 
(primární, sekundární, encyklopedie a slovníky celkem 28 titulů českých, anglických a 
hebrejských). Vlastní stať má jedenáct kapitol (str. 8-55) + úvod a závěr. Těžištěm je rozbor 
jednotlivých veršů perikopy Gn 11,1-9 (kap. 2.1 až 2.9). Poznámkový aparát tvoří 156 
položek standardně pod čarou na stránce. Všechny formální náležitosti diplomové práce jsou 
splněny.

V Úvodu (označen jako první kapitola) Kristýna Říhová popisuje svou diplomovou 
práci, metodiku svého výzkumu, způsob transkripce hebrejského textu (ten uvádí pouze 
v transkribované podobě) a přístup k hebrejskému textu obecně i k textu Gn 11 konkrétně. 
Formuluje svou tezi „hebrejský text je kódem reality světa a jeho struktur“ (8) a následně ji 
rozborem hebrejského textu ověřuje (a potvrzuje).

V jednotlivých kapitolách popisuje tvary a význam hebrejských slov vždy v kontextu, 
v němž jsou zařazena. Rozbor hebrejského textu je prováděn synchronní metodou velmi 
pečlivě a s citem pro jazyk a s velkou úctou ke zvěsti, kterou nese. Vyjadřování je stručné, 
úsporné a výstižné – bez rozvláčných popisů jde Kristýna rovnou k věci a na dřeň. Cílem 
jejího zkoumání je postihnout záměr vypravěče textu a to jak v jeho zjevné, tak skryté 
(asociativní) podobě. Prioritní zájem studentky je napřen na samotný hebrejský text. Z něho 
se snaží vytěžit maximum a sekundární literaturou se nechává navádět jen do určité míry. 
Zkoumaný hebrejský text Tanachu jako podnět k reflexi je pro ní zcela dostačující. Výtěžky 
sekundární literatury proto nepřeceňuje – vesměs jimi dokládá věcné skutečnosti, které sama 
nejprve v textu objevila. Nepřeceňování sekundární literatury, či exegetické metodologie 
považuji za výraz vykladačské zralosti (interpretační samostatnosti).

Přínos práce: 
- maximální respekt k charakteru hebrejského jazyka, tedy např. k bezčasovosti hebrejských 
sloves;
- zohledňování širokého spektra variant výkladových možností, které přináší práce 
s nevokalizovaným hebrejským textem a hledání průniku (souzvuku) těchto významů;
- zohledňování grafické podoby hebrejských slov a písmen;
- hledání přiměřenějšího často slovníkem nepostiženého významu jednotlivých slov;
- nové podněty pro exegezi starozákonních látek. Kristýna jde svým způsobem nevyšlapanou 
cestou a její metodologie by si zasloužila ověření na delších textech jiného charakteru, než je 
narativ Gn 11;
- originální způsob aktualizace výsledků zkoumání textu;
- snaha postihnout spirituální rozměr hebrejského textu (jeho promlouvání k srdci – 8);
- pokračování v živé tradici české starozákonní vykladačské školy – promýšlení postupů 
s východisek jejích protagonistů;
- názvuky a průhledy za to, co umožňuje grafická podoba slova.

Jisté rozpaky ve mně probouzí přiměřenost užití publikace „Tarot, klíč k iniciaci“ (18) 
a sice proto, zda tradice a spiritualita, kterou tento text prezentuje, není příliš vzdálená 
charakteru textu Gn 11 a zda výtěžek, jenž tento podnět přináší, není příliš asociativní povahy 
(není jasné na čem uvedené dedukce stojí). Navzdory tomu je diplomová práce Kristýny 
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Říhové svébytný a originální příspěvek k exegezi hebrejských textů Tanachu a pro svůj 
průkopnický charakter si zaslouží být hodnocena jako výtečná (1).

V Praze, dne 29.6.2012 Jiří Beneš




