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Vladimír Pos zvolil za výchozí bod svého usilování text první kapitoly biblické knihy proroka 

Ezechiela; chtěl totiž zmapovat výskyt obdobných motivů v židovské mystice napříč věky, 

potažmo demonstrovat, že tradice ma’ase merkava, která hrála zásadní roli při vzniku 

extatické kabaly, nebyla v žádném případě negována těmi esoterními proudy, jež dnes 

identifikujeme jako židovskou teurgii a teosofii.   

 Autor čerpá především z TaNaCHu, apokryfů, Babylónského a Jeruzalémského talmudu, 

RaŠiho komentářů a vybraných mystických spisů. V žádném případě nezapomíná ani na 

odbornou literaturu sekundární (Idel, Scholem, Halperin ad.). 

 

 V záležitosti předkládané práce vnímám dva okruhy problémů: 

 1) Scopus Vladimíra Pose je občas příliš široký, a proto se mu ne vždy daří vtisknout 

výslednému textu formu v souladu s jeho hlavním záměrem (dostává se tudíž do poněkud 

obecné roviny – viz např. podkapitola 7.3). 

 2) Jeho sloh je velice svébytný; někdy sklouzává ke značné subjektivitě. 

     Oba zmíněné faktory poněkud nahlodávají konzistenci finálního výstupu. 

 

 Je však třeba říci, že autor učinil během procesu vzniku díla veliké pokroky, a rovněž dokázal 

eliminovat některé závažné nedostatky.  

 Domnívám se, že správně vystihnul meritum zkoumané problematiky; musím též 

vyzdvihnout jeho zájem o fenomén kontinuity, jež se v rámci akademického bádání o 

židovství (včetně židovské mystiky) jeví býti velmi signifikantním.    

 Pisatelova svědomitost a vnitřní poctivost blahodárně působí jako pomyslný inhibitor tam, 

kde by méně zkušená a vyzrálá osobnost ztratila ze zřetele cíl svého snažení a v posledku 

ztroskotala.  

 Pokus Vladimíra Pose hodnotím tedy jako úspěšný, byť obtížený mnoha dílčími nedostatky. 

 

 Text Vize merkavy a její reflexe v rabínském judaismu má náležitosti nutné pro práci 

diplomovou; poznámkový aparát je veden korektně a pečlivě. 

 

 Klasifikuji práci stupněm 3 (tj. dobře).  

 
 

 

V Praze dne 25. 8. 2013                                                  

 

                                                                                        ThDr. Markéta Holubová, Th.D.                             
 


