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Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta
Oponentský posudek

Pavla VAŇKOVÁ. Vybrané biblické symboly jejich teologický význam a výtvarný význam, 
Diplomová práce. Praha: UK HTF, 2011, 66 s.

1. Téma, metoda a obsah
Předložená diplomová práce se zabývá v sedmi kapitolách hermeneutikou biblických 

symbolů a analyzuje je z hlediska teologického i uměleckého. Studentka v úvodu metodu 
zpracování nezmiňuje, ale postupovala tak, že analyzovala jednotlivé christologické symboly
z hlediska Bible i dějin umění.

V úvodu práce není krátce shrnut záměr jednotlivých kapitol (s. 9-10). Nejdříve 
studentka pojednává význam symbolu obecně (s 12-16), v ostatních kapitolách je analyzuje 
konkrétně z hlediska biblických textů, zmínek církevních otců i uměleckých předmětů.
Konkrétně se věnuje symbolu pastýře a beránka (s. 17-24). Ve třetí kapitole je představena 
„animální symbolika“ v Bibli u církevních otců i při zobrazování Krista (s. 25-33), dále 
symboly „svrchovanosti Páně“ jako „alfa a omega“, „král“ (s. 34-40), symboly „eucharistie a 
mesiášství“ jako „chléb“, „kámen“, „úhelný kámen“ (s. 41-46), „symboly kosmologické 
„oblaka, „slunce“, „světlo“ (s. 47-54) a symbol „kříže“ a „tau“ (7. kap. 55-61).

Přínosné je zejména propojení teologické hermeneutiky s dějinami umění.

2. Formální úprava práce
Celkový rozsah práce je 66 stran (54 stran textu), bylo použito celkem 18 publikací 

(17 českých, 1 slovenská). Práce obsahuje až na anglické shrnutí všechny části diplomové 
práce. Poznámky a odkazy na citovanou literaturu jsou řazeny průběžně, překlepy se v ní 
vyskytují v povolené míře. Po formální stránce práce vykazuje určité nedostatky.

3. Připomínky
1) Studentka měla v tomto tématu zhodnotit i cizojazyčnou, zejména anglickou a 

německou literaturu, která se s teologickou symbolikou vyrovnávala výrazně ve 20. století.
Také mohla více zhodnotit hermeneutický dosah mezioborovosti symboliky pro samotnou 
christologii.

2) Studentka nepopsala použitou metodu v práci, zejména východiska pro komparaci 
mezi teologií a dějinami umění. Symboly řadí chronologicky podle života Ježíš Krista, ale 
proč si vybrala zrovna tyto symboly?

3) Některé symboly jsou umělecky pojednány podrobněji, některé velmi málo 
(animální symboly, s. 33; symbolika eucharistie a mesiášství, s. 41n.). Jakým způsobem byla 
vybrána fakta týkající se uměleckého použití, zobrazování a hodnoty symbolů?

4) Poznámky pod čarou mohly končit tečkou. Autorka však téměř důsledně dodržela 
úpravu bez tečky v celé práci (výjimky jsou za celou větou).Také se objevují vynechané řádky 
v pozn. pod čarou. 

5) Na některých místech nelze rozeznat parafrázi od vlastních myšlenek studentky. 
Převyprávěný text však označuje důsledně zkratkou „par“. Výjimečně chybí odkaz úplně -
v posledním odstavci na s. 52; na s. 24, pozn. 61 není uvedeno odkud byl čerpán citát Ernsta 
Blocha a na s. 16 citát Maxe Picarda.

5) Pří zpracování textu se objevují celé odstavce tvořené z citátů (s. 9, s. 39, s. 42, s. 
54 aj.). Na některých místech tvoří přímo i závěr kapitoly (s. 42, s. 54). Zejména v závěru 
kapitoly by bylo vhodnější, vzhledem k typu vědecké práce, doplnit určitý komentář nebo 
zhodnocení.
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Otázky k obsahu:
1) Jakým způsobem souvisí christologické symboly s definicí, že je symbol 

„současně zahalením i zjevením“ (s. 13)? 
2) Pro pochopení teologické hermeneutiky symbolů je důležité pracovat s poznatky 

umění. V čem vidí autorka přínos umění teologii a naopak?
3) Který z christologických symbolů je podle autorky v umění nejpoužívanější a 

proč?

4. Celkové hodnocení
Práce je přínosná v tom, že reflektuje křesťanskou symboliku a komparuje ji 

s uměleckým přístupem. I přes formální a obsahové nedostatky považuji práci za přínosnou a 
doporučuji ji k obhajobě pod podmínkou doplnění cizojazyčného resumé a doložení počtu 
požadovaných znaků pro psaní diplomové práce (podle Opatření děkana 12/2010, „diplomové 
práce – 60 normostran (96 tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh“, práce obsahuje 54 
stran psaného textu a kapitoly i podkapitoly začínají na nové straně). 

V případě doložení výše uvedených skutečností navrhuji hodnocení slabší velmi 
dobře (2-).

V Praze dne 19. července 2011                                          posudek vyhotovila:
                                                                                             ThDr. PhDr. Noemi Bravená, Th.D.           

                                                                      




