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Pavel ČMELÍK, Víra inspirovaná živým stvořením podle Žalmu 104 ,  
 Praha 2011, 79 stran. 
 

Popis a charakteristika: 
Předložená magisterská diplomová práce pojednává konkrétní biblický text, totiž Žalm 104, a 
to jako výraz svědectví víry, jež je inspirována stvořením (resp. živými tvory, zvířaty). Jedná 
se tedy o tématickou studii založenou na analýze konkrétního biblického textu, vyhodnocení 
jeho motivů v kontextu biblicko-teologickém i zoologickém, a směřující k reflexi nálezů 
v kontextu současné (ekologicky zaujaté, resp. stvoření akcentující) spirituality.1 
Téma si autor zvolil s ohledem na svou zoologickou odbornost a zálibu v živé přírodě. Jeho 
silná motivace je nejen explicite vyjádřena v úvodu (s. 9), ale prolíná řadou pasáží práce. 
K vymezení a postupu: Autor podle zřetelné a dobře uvážené osnovy (viz strukturovaný 
obsah, s. 6) zkoumá roli příslušných motivů v uvedeném žalmu; zabývá se tedy jen 
vybranými částmi žalmového textu. Po základní, orientační charakteristice stavby Ž 104, 
nástinu distribuce sledovaných termínů a charakteristice jejich funkce v daném kontextu 
představuje autor způsob překládání a interpretace příslušných termínů. Tyto nálezy i žalm 
jako celek pak porovnává s obdobnými texty mimobiblickými (tzv. Achnatonovým hymnem 
o Slunci) i biblickými (Ž 8, 19, 148 a Jób 38-41). Vzhledem k tomu, že pojednávané texty 
jsou různého žánru a terminologie oblasti živé přírody je v nich užívána v rozmanitých 
rovinách (v konotacích mýtických, metaforickém usu i doslovném „zoologicky“ popisném 
smyslu), jsou tyto aspekty pojednány v samostatné kapitole, a to i s příklady, resp. typy pro 
demonstraci (Livjátan, lev, čáp). Práci věcně uzavírá autorovo „Shrnutí a závěr“ (s. 68-70).  
Kromě obvyklého seznamu užité literatury, členěného podle typu bibliografických údajů (s. 
71-73) jsou k práci připojeny i tři přílohy – (1.) překlad vybraných částí Ž 104 s vyznačením 
prvků týkajících se (a) člověka či (b) jiných živých tvorů (překlad podle ČEP), (2.) přehledné 
schéma členění Ž 104 podle jednotlivých referovaných autorů, včetně vlastního řešení, a 
nakonec (3.) výběr z Achnatonova chvalozpěvu na Slunce podle překladu B. Bakaly. 

Hodnocení věcné: 
Nesporným kladem práce je pojednání zoologických (a semi-zoologických, viz livjátan) 
motivů v žalmové poezii, a to v rozumném výběru, na konkrétním materiálu. Autor, vybaven 
kompetencí z oblasti teologie i zoologie, na tématu očividně uplatnil svůj zájem a motivaci. 
Zde tkví věcné jádro práce, již je proto možné považovat za „v jádru“ zdařilou. 

                                                 
1 Srv. úvodn větu kapitoly Shrnutí a závěr: „Autor této práce se zamýšlí nad vírou inspirovanou živým stvořením 
podle Žalmu 104.“ (s. 68). 
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Za dobře zvládnuté je možné považovat jak vymezení tématu (jeho aspektů i rozsahu 
pojednávané látky), tak osnovu práce (rozvržení do kapitol, resp. dílčích kroků celkového 
postupu). Obojí odpovídá vytčenému záměru práce a přispívá k jeho naplnění. 
Naopak problematickou stránkou práce je její metoda. Je dost obtížné ji definovat a zůstává 
otázkou, jak ji sám autor chápal a uplatňoval (při obhajobě by se k tomu měl zevrubněji 
vyjádřit). Není zřejmě žádná náhoda, že autor svou metodu nikde explicite neuvádí, 
nepojednává a nevymezuje (třeba jako studii terminologickou či sémantickou, nebo naopak 
jako biblicko-teologickou analýzu funkce daných motivů, např. v rovině rétorické). 
Mimoděčné metodologické výroky se v práci sice vyskytují, ale zůstávají zcela vágní, resp. 
formulované zcela neodborně2 – z hlediska biblistiky bez možnosti odborného zařazení. 
Pokud autor svou práci vskutku mínil jako obecnější „zamýšlení“, reflexi daných motivů 
v kontextu víry (na což ukazuje řada pasáží svými postupy, uplatňováním spíše nápadů a 
asociací než postupů analytických a argumentativních), pak je třeba namítnout, že se míjí 
statutárním zadáním diplomové práce, má-li být podána v disciplíně starozákonní biblistiky – 
ta má prokázat kompetence absolventa magisterského studia v biblistice, nikoli /primárně/ 
schopnost obecněji se zamýšlet a reflektovat obecněji nastíněné poznatky.  
S metodickou nepropracovaností pak zřejmě souvisí, že má řada pasáží v práci povahu buď 
sesbíraných poznámek a excerpt z četby nebo letmo nahozených vlastních postřehů a nápadů 
– obojí ale velmi často zůstává jen náčrtem, aniž došlo k vlastnímu zpracování, jež nutně 
patří k magisterské diplomové práci. Příkladem za mnohé může být pro tuto věc pasáž 
věnovaná možnému vztahu Ž 104 ke Gn 7-9 (s. 46-47). Tento vztah, resp. podobnost obou 
textů, vidí autor v analogii „dominantní role“ vody (tato role je ale v obou textech jiná, jakkoli 
je v obou výrazná) a ve smluvním partnerství Boha a stvoření, do něhož jsou výslovně 
zahrnuta také zvířata. Toto pozorování je možné označit za zajímavý postřeh či nápad (autor 
zde přiznává návaznost na Překlad s výkladem). Bylo by tedy na místě podnět zpracovat a 
provést komparační analýzu, tj. podrobněji popsat všechny relevantní motivy a jejich funkce 
v textu Gn 7-9  a Ž 104 (ať tezi o podobnosti podporují nebo jí protiřečí), analyzovat a srovnat 
stavbu i žánr oddílů (ten je v případě Gn 7-9 od Ž 104 výrazně vzdálenější než „hymnizující 
narativ“ Gn 1, jehož analogičnost k Ž 104 autor vidí kritičtěji), případně též dějinný původ 
tradic a motivů... – zkrátka, bylo by na místě podnět řádně, příslušnými postupy a  metodami 
zpracovat. V práci však nalezneme pouze stručný nástin nápadu. Pak je ovšem zcela  
absurdní, že právě tuto pasáž – třináctiřádkový odstavec obsahující letmo popsaný, 
nezpracovaný postřeh – autor v závěru svého textu prohlašuje za „největší přínos“ své 
diplomové práce. Jakoby předložený námět snad vskutku byl platným (prokázaným!) 
„zjištěním“ (s. 69)! 
Pozitivně lze uvést, že autor na řadě míst projevuje nejen základní znalost práce s hebrejskou 
(příp. řeckou a latinskou) terminologií biblických textů, ale i dobrý postřeh pro detailní důrazy 
a aspekty vyjádřené v překladech do moderních jazyků (zejména v kap. 3, kterou je možné 
považovat za věcné jádro celé práce).  

                                                 
2 V úvodu autor charakterizuje svou práci jako zamýšlení: „V následujících kapitolách se zamýšlím nad motivy 
Žalmu 104 a to do značné míry formou porovnávání úvah a interpretací autorů, kteří se tímto žalmem zabývali v 
minulosti.“ (s. 10, podtržení MP). V závěru sumarizuje stejnými slovy: „Autor této práce se zamýšlí nad vírou 
inspirovanou živým stvořením podle Žalmu 104. Toto přemýšlení do značné míry obohatili“ (s. 68, podtržení 
MP). 
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k některým dílčím jednotlivostem: 
a) Zůstává otázkou, nakolik zoologické informace a argumenty zohledňují historický kontext 

starověké Syropalestiny. V některých pasážích autor historický zřetel k „době vzniku 
žalmu“ vyjadřuje (s.60 a 65), z práce však není zřetelné, zda (příp. z čeho) jsou poskyto-
vané informace a argumenty vedeny vskutku v rovině historické zoologie či historické 
zoogeografie, či nakolik zůstávají obecným tvrzením založeným na novodobých 
poznatcích, jejichž platnost pro starověk je prostě předpokládána. V seznamu literatury 
nejsou žádné zdroje, které by měly historicko zoologické či historicko zoogeografické 
zaměření. 

b) V charakteristice Žalmu 104 (kap. 2, s. 11n) autor nejprve klade velkou váhu na členění 
žalmové skladby, v němž oprávněně vidí důležitý výraz strukturování textu u jednotlivých 
překladatelů, komentátorů a dalších autorů. Jednotlivé možnosti a registrované varianty 
členění stručně představuje, kriticky komentuje a nabízí i vlastní řešení (přehledně 
v Příloze č. 2, s. 76). – Proto překvapuje, že celé pojednání v kap. 2 je členěno jinak, totiž 
podle Bognera (s tvrzením, že se na tomto „základním dělení žalmu“ ... „shoduje většina 
autorů“ [s. 12], není možné souhlasit; tabulka v příloze naopak zřetelně dokládá, že toto 
členění nemá nikdo jiný než Bogner!). 

c) Je třeba se ptát, zda pro kapitolu 5.2 Metafora byl vybrán vhodný příklad – 5.2.1 Lev 
(s. 60n). Tento termín – v hebrejštině celé slovní pole řady diferencovaných termínů, na 
jehož zpracování ovšem autor rezignoval (s. 62) – je zajisté vhodný pro popis 
metaforických funkcí. Některé z aspektů autor představil, jiné zůstaly opomenuty (např.: 
lev je v daném kontextu „emblémové zvíře“ královského úřadu, což hraje v řadě textů 
důležitou roli). Zásadním problémem však je, že v pojednávaném Ž 104 termín „lvíče“ 
metaforický význam zřejmě nemá (sic!) – nespíš proto pak také autor v kap. 5.2.1 
pojednává o lvu obecně, odkazuje na řadu jiných biblických textů (i žalmových), ale textu 
Ž 104 se jinak přímo nevěnuje. Je proto sporné, zda taková pasáž má být kapitolou práce, 
jež pojednává danosti Ž 104. 

d) Převažující způsob práce s použitou literaturou je jednoduchý a přímý – vytěžení 
informací. Vlastní výklad pak má v mnoha pasážích povahu uspořádaných excerpt. 
Hodnotící výroky nejsou příliš časté, většinou jsou pouze afirmativního rázu (tento rys 
zřejmě souvisí s metodou pořízení excerpt podle zásady „co se hodí“). Kritické, 
nesouhlasné a polemické polohy se v rozpravě sice také vyskytují, avšak v míře mnohem 
menší. Pasáže, jejichž jádrem by byla důkladnější rozprava s odbornou argumentací pro et 
contra, v práci v podstatě nenajdeme. 
V klíčových pasážích týkajících se terminologie autor pracoval především s Hebrejsko-
českým slovníkem B. Pípala. Tento slovník však u hebrejských lemmat nabízí výčet 
možných ekvivalentů v češtině bez toho, že by je podrobněji vázal na frazeologii nebo 
konkrétní úzus termínů ve specifickém kontextu hebrejských látek. Uživatel slovníku je 
vystaven pokušení vybrat si vhodný překladový ekvivalent dle vlastní volby či podle 
pravidla „co se mi nejlépe hodí“; autor práce tomuto pokušení bez rozpaků podléhá. 
Autor pracoval – zejména v oblasti komentářů ke knize Žalmů – s poměrně početným 
souborem literatury. Zpracovávané autory si však nejspíše nijak blíže necharakterizoval a 
nezařadil do celkového obrazu (dějin) biblistiky. Ve výkladu proto vedle sebe klade 
názory či náměty kuriózní se stejnou samozřejmostí a váhou jako ty standardní. Autory 
nijak necharakterizuje (např. alespoň uvedením plného jména a letopočtů narození a úmrtí 
při prvním výskytu jména, jak patří ke standardu odborných textů). Do výkladu nadto bez 
rozpaků vřazuje i nápady a názory publicistů či literátů (S. C. Lewis, Ch. Potok; s. 35-36) 
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a jejich názory bez dalšího vřazuje do odborné rozpravy. – To je v odborném textu 
nemístné.  

e) Jazyk práce je celkově velmi dobrý. Jen ojediněle se vyskytnou termíny nepřiměřené 
(např. s. 56 „oceán“ v geografickém kontextu Blízkého východu) nebo věcně 
problematické (např. od W. P. Browna přejatý termín „gumové káčátko“, tedy termín 
označující neživý předmět, v souvislosti, kde je podstatné, že běží o živá stvoření). 

Celkový závěr práce, jak jej předkládá kapitola 6 (s. 68-70) je věcně slabý. Nabízí vlastně jen 
rekapitulaci (či kumulaci) nálezů dílčích kapitol; nesnaží se však o pohled z nadhledu či 
zařazení tématu do širší perspektivy. Přitom by se nabízelo kriticky představit místo a roli 
pojednávaných motivů (aspektů stvoření inspirujících víru) v kontextu biblického svědectví 
jako celku, jeho způsoby recepce (či ignoranci) v moderních biblických teologiích, případně 
specifickou roli Ž 104 v takové perspektivě – „napínavost“, resp. „žhavost“ tématu, jež je 
možné tušit v pozadí autorovy motivace, by tak mohly v závěru práce náležitě vystoupit a 
poskytnout celé práci atraktivní vyznění. Předložený závěr oproti tomu nabízí jen kaleidoskop 
dílčích poznatků a práce celkově vyznívá jako v jádru svého tématu nedotažená „case study“ 
– tak přitom (jak na řadě míst mezi řádky vyznívá) autorem jistě nebyla míněna.  

Hodnocení formálních náležitostí: 
Práce je vyhotovena podle obvyklých zásad a standardů pro kvalifikační práce. Má všechny 
požadované náležitosti. Celkové provedení je upravené a čisté.  
Ediční zpracování rukopisu je velmi pečlivé; využívá standardní možnosti počítačového 
editování textu (patové poznámky, grafická úprava). Práce má výtečně provedeny textové 
korektury – prakticky se v ní nevyskytují překlepy či technické chyby.  

Závěr: 
Práce jako celek dokládá, že její autor umí pracovat s hebrejským textem Starého zákona a ke 
studované problematice zpracovat relevantní literaturu. V hlavní linii své téma zpracoval 
přiměřeným způsobem a prokázal schopnost samostatného úsudku, zejména při promýšlení 
širších souvislostí. Výše uvedené výhrady neumožňují práci považovat za vynikající, nebrání 
však přijmout ji k obhajobě. V hodnocení navrhuji vycházet z intervalu klasifikačních stupňů 
dobře (C) až uspokojivě (D). 
V Praze, dne 29. srpna 2011    ________________________ 
        Martin Prudký 


