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Předložená práce má dvě části, obecně teoretickou a materiálně interpretační.
V obecné části autorka rozlišuje tři základní hermeneutické směry: hermeneutiku 
náboženskou, filosofickou a literární. Sama distinkce je ovšem poměrně triviální, oceňuji ale 
způsob, jak jí autorka dokázala produktivně využít. U náboženské hermeneutiky vhodně a 
podnětně poukazuje na souvislosti, které jsou v oblasti literární vědy opomíjeny nebo 
zmiňovány jen na okraj: úcta k textu, hledání jeho domněle nevyčerpatelných významů, ohled 
na intenci autora – to vše jsou samozřejmě postoje s náboženským rodokmenem, a to nejen 
čistě historickým, ale i strukturním. Vůči filosofické hermeneutice naopak autorka projevuje –
opět v jisté odchylce k opinio communis – jistou náležitou obezřetnost, totiž v tom smyslu, že 
její problematika je relativně samostatná a přenos jejích myšlenek na pole specificky literární 
interpretace není plynulý, není samozřejmostí. U literární hermeneutiky, kterou práce nese 
v názvu a která vytyčuje hlavní osu úvahy, pak (v návaznosti na oba předchozí body) 
zdůrazňuje, že jde o přístup nesamozřejmý, který na obě předchozí tradice musí navazovat, 
ale s jistou mírou samostatnosti – jejíž přesná podoba a hlavně zdroj jsou vyjasněny méně, 
než by se „z praxe“ mohlo zdát.
Druhá část se o úvahy z první části opírá a současně je upřesňuje podáním konkrétního 
interpretačního výkonu: poémy Josefa Brodského Abrahám a Izák. Báseň je v důležitých 
směrech sebereflektivní a tematicky akcentuje vztah k náboženské tradici, který byl probírán 
v první části; nejde tedy o volbu nahodilou, ale případnou – resp. sám výběr vykládaného 
textu se tu osvědčuje jako hermeneutické gesto.
Cením si práce pro její kultivovanost a myšlenkovou samostatnost – v kontextu, který se 
naopak (i u prestižních autorů) vyznačuje vysokou mírou repetitivity a tendencí k floskulím. 
Autorka čerpá ze své kompetence hebraistky, střízlivě a produktivně ale pracuje i s kontexty, 
v nichž „není doma“ – zde míním především Augustina či post-heideggerovskou 
hermeneutiku. Úvaha v celkové bilanci vhodně vyvažuje „rozviřování“ problémů 
s dosahováním alespoň dílčích závěrů a také abstraktní ohledy s analýzou konkrétních 
příkladů.
Považuji práci za přínosnou a navrhuji hodnocení výborně.
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