
POSUDEK  VEDOUCÍHO  NA  BAKALÁŘSKOU  PRÁCI

studentky: Marie Ciprové
na téma: Moc milosti ve čtvrté ebedské písni (s podtitulem: Výklad Izajáše 52,13-53,12)

Popis bakalářské práce. Má: 
a) 57 stran, včetně šesti úvodních stran nečíslovaných;
b) titulní stranu s dvojjazyčným názvem, obsah (desetinně tříděný), seznam zkratek, 
prohlášení a poděkování; 
c) dvojjazyčnou anotaci se soupisem klíčových slov;
d) soupis použité literatury na jedné stranně čítající 11 položek (primární zdroj – hebr. text 
Tanachu; sekundární zdroje: slovníky, monografie, hebr. gramatika, pracovní texty);
e) anglicky psaný jednostránkový Summary;
f) vlastní stať na stranách 9-53, která je roztříděna do tří kapitol a patnácti podkapitol;
g) poznámkový aparát čítající 63 položek. 
Lze proto konstatovat, že všechny formální náležitosti diplomové práce jsou splněny.

Hodnocení práce:
Bakalářská práce M.Ciprové je velmi pečlivě provedená analýza hebr. textu. Kromě úvodu a 
závěru se podrobně věnuje jednotlivým veršům analyzovaného textu. Patnáct veršů čtvrté 
ebedské písně tvoří samostatné podkapitoly práce. Jsou rozčleněny do tří částí (kapitol) a to 
podle kritéria autorství (mluvčí) – první a třetí kapitola obsahuje analýzu Hospodinova výroku 
(5 podkapitol), uprostřed (druhá kapitola) obsahuje analýzu výpovědi králů (10 podkapitol).

V Úvodu studentka předkládá svou koncepci (která je dobře promyšlená), způsob 
práce s hebr. textem a vysvětlení názvu práce (tedy příčinu výběru analyzovaného textu).
Zvolená metodika práce je zcela relevantní (jde o synchronní analýzu se soustavným zřetelem 
ke struktuře textu).

Vzhledem ke kvalitě rozboru bude základem hodnocení bakalářské práce M.Ciprové 
upozornění na její neobvyklosti (originalitu), jimiž se z běžného rámce bakalářských prací 
z biblistiky na HTF UK vymyká a což ji staví spíše na úroveň práce magisterské: 
a) ve svých výkladech vychází studentka důsledně z hebr. textu, který překládá s větším 
zřetelem na specifika výpovědi, než na srozumitelnost překladu (nadřazuje text nad jeho 
recipienta);
b) překlad je opatřen charakteristikou jednotlivých vět a upozorněním na znaky, které bude 
studentka při analýze zohledňovat;
c) analýza vychází z uvedeného překladu a ubírá se po jednotlivých slovech se zřetelem na 
jejich slovníkový význam, podobu, postavení ve větě a pozici v textu. Tvary, grafická podoba 
a gramatické kategorie jako hlavní nástroje interpretace tvoří určité specifikum výkladu;
d) interpretace zohledňuje mnohočetnost sdělení, významovou víceznačnost i prolínání 
perspektiv. Rozbor tím vykazuje značnou míru nadhledu (neutápí se v detailech);
e) každý vykládaný verš je opatřen nadpisem, který se jedním slovem (vzatým z textu verše) 
snaží vystihnout základní sdělení (zvěst) celého verše (není to však, jak je u Tanachových 
textů zvykem, první slovo verše). Tento interpretační nástroj usnadňuje porozumění výkladu;
f) snaha dobýt veškeré informace k výkladu pouze z textu samotného, nikoli analýzou 
sekundární literatury (komentáře) je pro svou samostatnost inspirativní a přesvědčivá;
g) citlivost ke každému detailu hebr. textu;
h) schopnost sledovat jednotlivé motivy, jejich prolínání a rozvíjení.

Charakteristický pro bakalářskou práci je proto hluboký ponor do sledovaného textu a 
jeho angažovaná, resp. zasvěcená a tedy tvořivá (nenásilná) interpretace jakoby z pozice 
autentického (původního) posluchače. Studentka se snaží respektovat podobu (rysy) hebr. 
textu a oprostit svůj výklad od předporozumění v maximální možné míře (snaží se být 



nezaujatá - nikde není patrné, že by studentka do výkladu cokoli projektovala). Citlivě vnímá 
vnitrotextové souvislosti. Obdivuhodná a oceněníhodná je poctivost a pečlivost zpracování 
látky. Z prostého čtení je patrné, jak pracné muselo být sestavit analýzu do čitelné podoby. 
Třebaže studentka analyzuje obtížný text, výsledkem je rozbor, který není suchopárný ani 
těžkopádný, ale čtivý a pochopitelný i čtenáři neznalému hebrejštiny.

Přestože je práce vyzrálá a rozbor textu vyvážený, obsahuje práce také nedostatky, 
které jsou však povýtce pouze formálního rázu. Rušivým elementem jsou a) poměrně dlouhá 
(a tím poněkud nepřehledná) souvětí (např. 2.odst. na str. 13); b) gramatické chyby (shodný 
přívlastek – na str. 22 dokonce třikrát!); c) celé odstavce uvedené v závorce (např. str. 11.14), 
jejichž funkci studentka nikde nevysvětluje); d) grafické neoddělování citovaných biblických 
textů; e) nezohledňování textové či teologické souvislosti (referenční texty) čtvrté ebedské 
písně s předešlými písněmi; f) opomenutí zásadní české (Hellerovy) monografie k tomuto 
textu (Tři svědkové). Pokud studentka uvádí Hellerovy Hlubinné vrty (nebo Úvod do Starého 
zákona), měla by se s předchozí českou interpretací konfrontovat.

Navzdory tomu navrhuji hodnotit bakalářskou práci Marie Ciprové jako výtečnou (1).
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