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Posudek vedoucího diplomové práce 
předložené Evangelické teologické fakultě UK dne 14. 6. 2013 (č.j. 12/13): 

 
Dan PÁLENÍK, Jiftách (Sd 11,29-40): exegeze a interpretace 

biblického textu, Praha 2013, 115 stran. 
 
 

Popis a charakteristika: 
Předložená diplomová práce pojednává konkrétní biblický oddíl: Sd 11,29-40. 
Tento text si autor zvolil z vlastní iniciativy, na základě svého zájmu o problém výkladu a 
interpretace obtížných, víceznačných biblických textů, které se v dějinách svého působení 
vyvolávaly a stále vyvolávají kontroverze. 
K vymezení a postupu: Autor svůj postup označuje za narativní analýzu, čímž myslí 
především podrobné čtení (close reading) daného oddílu jako příběhového celku v jeho 
„současné podobě“ (diachronní aspekty jsou mimo pozornost). Značnou pozornost věnuje 
autor širšímu kontextu oddílu v dané knize – viz „užší“ a „širší kontext“ v kapitole 2 (s. 26-
43) i při výkladu jednotlivých termínů a fenoménů v ostatních kapitolách. I v tomto ohledu 
autor sleduje ryze synchronní perspektivu, kontextem je míněna literární souvislost v rovině 
„kanonického tvaru“ textu, nikoli „historické kontexty“ týkající se vnějšího světa „za textem“.  
Jasně strukturovaný obsah vyjadřuje osnovu práce, která od představení vlastního znění textu 
(překlad, různočtení a prvotní věcná orientace v důležitých termínech či postavách; kap. 1, s. 
11-25) a jeho kontextu v seriálu látek knihy Soudců (kap. 2, s. 26-43), předkládá narativní 
rozbor, resp. pojednání některých prvků narativní stavby daného oddílu (kap. 3, s. 44-69). 
Tato kapitola kromě charakteristiky některých prvků vypravěčova postupu předkládá 
postupné detailnější pojednání textu – vlastní exegezi založenou na přístupu close reading.  
Oprávněně věnuje autor velkou pozornost nejasnostem a problémům, které text v daném 
znění vykazuje a před čtenářem otevírá – jejich souhrnný nástin a základní pojednání nabízí 
kap. 4 (s. 70-76), jejich pojednání z více hledisek, možná řešení (a jejich argumentaci), 
případně vlastní reflexi role a významu těchto „nejasností“ či „nejednoznačností / více-
značností“ ovšem tvoří páteř všech následujících kapitol – kap. 5 nabízí komparaci se dvěma 
nejdůležitějšími oddíly s obdobným motivem (s. 77-82), kap. 6 potom pojednává varianty 
výkladu či pochopení smyslu oddílu (v dílčích motivech i tématickém celku), jak jsou 
doloženy v dosavadní tradici výkladu (s. 83-103).  
Postupně autor z rozpravy jednotlivých kapitol vyvozuje svůj závěr (s. 104-107). S opatrností 
a s vědomím otevřenosti vyprávění více možnostem porozumění předkládá tezi, že text v 
posledu netematizuje problematickou oběť Jiftáchovu, nýbrž pozoruhodnou, svědeckou 
sebeoběť jeho anonymní dcery. Tento závěr autor opírá o stavbu daného oddílu a o souvis-
losti v kontextu a do nich svoji tezi také zakresluje. 
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K hodnocení práce jako celku: 
Silnou stránkou předložené analýzy je „synchronní čtení“ textu a pozornost k logice 
kompoziční výstavby vyprávění (narativní jednotky v jejím daném kontextu). Autor na řadě 
míst zdařile analyzuje text v jeho jazykovém svérázu, a to včetně stylistických či rétorických 
důrazů příslušné podoby vyprávění.  
Přesto však je nutné kriticky namítnout, že označení za „narativní analýzu“ (viz anotace) 
nebo za „literární a narativní analýzu“ (sic! – s. 83, 3. odst. shora) není na místě. Autor 
ostatně nikde neuvádí, kterou metodologií narativní analýzy se řídí, co jsou její kategorie, 
nástroje či kritéria při rozboru textu; neodkazuje ani na žádnou literaturu, o niž svou 
metodologii opírá. De facto přitom jeho postup nejspíše odpovídá postupu close reading, 
který nadto klade velký důraz na kompoziční souvislosti (stavbu celku textu a jeho kontextu).  
Deficit v metodologické základně, která by umožnila více než jen eklektické a intuitivní užití 
některých nástrojů a postupů narativní analýzy, je patrný na řadě míst, která nabízejí „rozbor 
textu“. Tyto pasáže většinou místo odborného narativního rozboru (včetně užívání příslušné 
terminologie) nabízejí „volné rozříkání“ daností a charakteru textu v perspektivě zájmu o 
„vypravěčův postup“, případně „vypravěčův záměr“. Celkově tak analytické pasáže (odstavce 
obsahující rozbor narativních, případně kompozičních prvků textu) nemají povahu odborné 
studie, nýbrž spíše ráz „převyprávění“ postřehů a hodnocení, které autor má k postupu a 
stavbě vyprávění. Na několika místech například autor shledává, že vypravěč uplatňuje v 
narativním sledu zámlku (tzv. „mezeru“, angl. „gap“), ale nikde neužívá tento termín, vždy 
jev jen dosti šroubovaně opisuje vlastními slovy (s. 59-60 aj.). Podobně si všímá změny 
fokalizace, ale ani tento jev nepojmenovává, pouze jej vlastními slovy opisuje (s. 79); jinde 
zase pojednává efekt změny tempa, vypravěčovu práci s kontrastem „času vyprávění“ a „času 
vyprávěného“ (s. 67), ale opět jen ve vlastních parafrázích, jež jsou výrazově dosti vzdálené 
žánru odborné studie z oblasti „narativní analýzy“. – To samo o sobě neumenšuje cennost a 
přesvědčivost některých postřehů (jsou-li tyto vlastní postřehy nabyté „intuitivně“, bez 
standardního aparátu narativně-analytické metodologie, jsou možná tím cennější!), nicméně u 
magisterské diplomové práce, jež proklamuje „narativní analýzu“ jako svou „základní 
metodu“ (viz anotace), to je velmi problematický rys. K tomu se pojí, že na několika místech 
jsou základní termíny narativní analýzy užity nepřesně. Např. ve větách „příběh skoro až 
spěchá...“ či „v příběhu je tak důraz...“ (obě na s. 67) není vlastně řeč o „příběhu“, nýbrž 
„vyprávění“ (vypravěčově naraci, která spěchá..., resp. o vyprávění, v němž je položen důraz 
na rozhovor...). Takových „vyšinutých“ formulací je v práci více (např. užití termínu „pointa“ 
na s. 70). 
Na řadě míst při výkladu jednotlivostí autor opouští rovinu synchronní práce s textem a 
vysvětluje danosti rekurzem do „historické skutečnosti“ (např. s. 53: „Jiftách ... potkává svou 
dceru, která ho jde vítat ... s bubínky a tancem. Vítání vítěze bubínky a tancem patřilo k 
tradičnímu projevu ústy a oslavy vítězství...“). To je poměrně překvapivé a metodicky nijak 
nezabezpečené vybočení z narativního „přeříkání“ do historicko kulturní glosy, exkurz do   
mimotextových realit. Přitom však – paradoxně! – jako doklad tohoto tvrzení není uveden 
žádný historický pramen či historiografická autorita, nýbrž zase odkaz do „světa Písma“ 
(konkordancie 1S 18,6 a Ex 15,20). 
Celkový závěr práce, jak jej autor předkládá v kapitole 7 (s. 104-107) a jak jej v dílčích 
aspektech postupně buduje v předchozích kapitolách, je věcně dobrý, odpovídá předchozí 
rozpravě a skutečně ji shrnuje (konzistence výkladu a závěrečného shrnutí). Sympatickým 
rysem závěru je naznačení dalšího užití výsledků exegeze v prakticko-teologické oblasti (s. 
106-107). 
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K některým dílčím jednotlivostem: 
a) Za velmi zdařilé považuji zpracování aspektů víceznačnosti na řadě míst textu – například 

rozbor významové šíře slovesa רפה (hi) v daném tvaru a frazeologickém spojení (s. 60n) a 
podržení jeho šíře, jak je shrnuta (a parafrázována) na s. 61. 

b) Za zdařilý originální postřeh považuji vyhodnocení různé míry dvojznačnosti či nejasnosti 
jako kontrastního prvku kompozice vyprávění, jak je autor formuluje na s. 87 v souvislosti 
s komparací protikladného obrazu postav Jiftácha a jeho dcery (na základě provedené 
analýzy). 

c) Na několika místech se v práci objevují vnitřní rozpory v tvrzeních – patrně stopa či 
pozůstatek postupného psaní či přepracovávání rukopisu, který nebyl ve své „synchronní 
podobě“ (die Jetzt- und Letztgestalt des Textes) redakčně harmonizován. Tak je např. na 
s. 65 Jiftáchův imperativní pokyn dceři („Jdi!“) chápán (přinejmenším „také“) v emfaticky 
rozzlobeném modu výpovědi („Táhni!“). K témuž tvaru na s. 66 autor uvádí, že Jiftách 
„dceru nevyhání“ ... a do imperativu „není důvod ... včítat víc, než prosté přitakání návrhu 
své dcery“. Na s. 86 k téže frázi autor píše: „Ano, mohli bychom včítat do příkazu ... 
(„Jdi!“) snahu vyhnat dceru z domu, hlavně aby se nevracela“ a označuje toto pojetí za 
„přeci jen trochu plausibilní“. Podobně rozporných tvrzení k detailům je v práci více. 
Např. na s. 24 nejprve autor tvrdí, že „na rozdíl od výše uvedených slibů na něj Hospodin 
nijak nereaguje“ (tedy konstatuje kontrast: Hospodin vždy reagoval, nyní však ne!) ... aby 
o odstavec níže výklad dílčí otázky uzavřel: „vlastně nedošlo ve všech těchto případech k 
vůbec žádné reakci od Hospodina“ (?!). 

d) Občas se autor dopouští generalizovaných tvrzení, která jsou přehnaná či prostě neplatí. 
Například na s. 69 komentuje poslední větu příběhu správným naratologickým postřehem, 
že není součástí příběhu, nýbrž jeho epilogickým závěrem (není součástí děje). K tomu 
připojuje poznámku, že takový „závěr příběhu, který by ho shrnoval, není v kánonu SZ 
obvyklý.“ Ještě méně v souvislosti se vznikem předpisu či tradice. Zde je třeba kriticky 
namítnout, že takových příběhů je celá řada – je to přímo žánr: etiologické pointy, 
například Gn 32,33 a mnoho jiných. 

K formálním náležitostem: 
Rukopis je zpracován podle obvyklých zásad a standardů kvalifikačních prací. Má 
požadované náležitosti a celkové provedení je na solidní úrovni. V jednotlivostech však práce 
vykazuje přece jen řadu drobných chyb či nedostatků, které jsou zbytečnou vadou na kráse – 
je zde poměrně hodně překlepů, chybí seznam zkratek (ty jsou nepřehledně uvedeny v 
seznamu literatury, ovšem nekonzistentně – např. Anchor Bible Dictionary není uváděn 
zkratkou, ač je to v biblistice zcela běžné...). 

Závěr: 
Práce jako celek dokládá, že její autor umí samostatně pracovat s hebrejským textem Starého 
zákona, provést jeho rozbor a kriticky rozvážit možnosti výkladu a interpretace. K tomu 
standardně zpracovává relevantní literaturu, ovšem uplatňuje zřetelně vlastní úsudek a 
originální postřehy. Jakkoli práce obsahuje pasáže, které jsou ve svých závěrech diskutabilní, 
celkově dochází autor k poměrně dobře vypracované tezi, kterou zřetelně a diferencovaně 
formuluje. Jakkoli výše uvedené výhrady neumožňují práci považovat za vynikající, nebrání 
to doporučit ji k obhajobě. V hodnocení navrhuji vycházet ze středu klasifikační stupnice. 
 
V Praze, dne 12. září 2013    ________________________ 
        Martin Prudký 


