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Posudek školitele na: 
„Pavla Vaňková. Vybrané biblické symboly jejich teologický význam a výtvarný 

význam, Diplomová práce. Praha: UK HTF, 2011, 66 s.“ 

Překládaná práce patří do praktické teologie, speciálně do oboru teologické 
hermeneutiky, která se zabývá pravidly porozumění významu a interpretace i biblicko-
symbolických textů. Toto hodnocení celkově pojímá v sobě: Teoretickou část, formální 
stránku práce, její přínos a závěrečné doporučení školitele.

Z obsahově věcného –teoretického hlediska práce studentky Vaňkové se zaměřuje ke 
zkoumání symbolického zobrazovaní Krista od ranně křesťanského období  do doby ještě 
před rozdělením západního od východního křesťanství. Obsah všech součástí práce se 
soustřeďuje k vytčenému tématu, při jeho zpracování používá analyticko-explikační metodu a 
biblické texty uvádí z Českého ekumenického překladu. Nyní ke stručnému obsahu 
jednotlivých částí práce. 

V Úvodu autorka uvádí svou osobní motivaci pro volby tématu práce a zároveň  
podává vysvětlení poslání křesťanského výtvarného umění: Zachovávat cennou minulou 
nábožensko-kulturní, ekleziální tradici a inspirovat k aktuálnímu pochopení významu 
některých biblických textů; v této úvodní části však práce postrádá stručné obsahové 
členění jednotlivých kapitol (s. 9-10). Po Úvodu následuje první kapitola, jejíž obsah 
autorka věnuje podrobné etymologické, filozofické, umělecké a teologicko-sémantické 
explikaci symbolu a symbolického zpodobňování osoby a díla Ježíše Krista (s.11-16). Obsah 
druhé kapitoly je věnován symbolu Pastýře, jeho sociálně-politickému, osobnímu  i 
soteriologickému  významu jak ve Starém, tak také v Novém zákoně a tato část je zakončena  
symbolickým vysvětlením Krista jako „beránka a berana“, jak je zpodobňovalo křesťanské 
výtvarné umění v prvních staletích (s.17-24). Odtud autorka přechází ke třetí části, jejíž 
obsah pojednává o animálních symbolech zpodobení Krista (jde o symboly:Had, 
Jednorožec,Orel a Ryba), které se nejčastěji objevují v katakombálním křesťanském umění. 
Ale autorka interpretuje pouze teologický význam symbolu ryby (s.25-33).Ve čtvrté 
kapitole se práce zabývá významem biblických symbolů, které se vztahují k Majestas 
Domini, tj. ke Kristově svrchovanosti a k těm patří symboly: Alfa i Omega, Král, které měly  
posilovat víru, důvěru i naději křesťanů v dobách pronásledování a mučednictví (s.34-40). 
V páté části autorka reflektuje symboly zpodobování Krista jako „chléb, kámen, úhelný a 
základní kámen,“ jejichž hermeneuticko-teologický význam se ukazuje ve slavení Eucharistie 
a v Kristově mesiášství (s.41-46). Návazně zbývající kapitoly (6-7) zkoumají
christologicko-teologický i soteriologický význam kosmologických symbolů  ve vztahu ke 
Kristu jako Pantokratoru (Slunce, Oblaka, Světlo, s. 47-54) a problematiku i podobu kříže 
v antice a se zřetelem k teologicko-soteriologickému významu Kristova kříže (s.55 - 61). 
V Závěru konstatuje autorka přístup současného člověka k symbolickému chápání 
skutečnosti (s.62-63). Tolik k obsahově věcné stránce práce, nyní se dostávám k 
jejímu formálnímu hledisku.

Po formální stránce předkládaná práce je sice přehledná, srozumitelná, přehledně 
uspořádána, bibliografické údaje jsou na konci práce a jejich celkový počet je 18, z toho dvě
publikace ve slovenském jazyce, poznámkový aparát je pod čárou, poznámky jsou značeny 
pořadovými čísly od 1-254. Ale na tomto místě musím přece jen autorku upozornit na to, že 
podkapitoly neměly být umístěné na nových stránkách (celkem 12 stran), neboť se to promítá  
v celkovém počtu stránek a že v práci chybí cizojazyčné shrnutí. Všemu tomu se autorka 
mohla vyhnout, kdyby se mnou konzultovala definitivní podobu rukopisu!

I přes kritické poznámky, chci konstatovat, že Diplomová práce studentky Vaňkové je 
přínosná jednak tím, že uvádí kompaktně do christologické, hermeneuticko-teologické 
problematiky výtvarného křesťanského umění, jednak i tím, že může duchovní, laické 
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pracovníky v církvi i učitele náboženství  inspirovat k objevování aktuálních důrazů Božího 
jednání s člověkem, které je skryté i v animálních metaforických textech Bible.  

Na závěr konstatuji, že, vzhledem teologickému přínosu a navzdory kritickým 
poznámkám, hodnocenou práci studentky Vaňkové k obhajobě doporučuji a tímto ji 
také žádám, aby k obhajobě přinesla sebou písemně vypracované cizojazyčné shrnutí. 
Po pozitivním průběhu obhajoby, navrhuji uvedenou práci klasifikovat „Dobře (3)“. 

V Praze dne 22.7.2011                                      Vedoucí práce:
                                                                                                  Prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.   




