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Posudek školitele: 

 

Candidatus magisterii Bc. Jan Primus předkládá k obhajobě diplomovou práci z katolické 

teologie, jejímž ústředním tématem je osobnost katolického biblisty Jana Merella. Spis tedy 

chce být příspěvkem k dějinám české biblistiky. 

 Předesílám, že jako školitel jsem vznik práce mohl sledovat a v pravém smyslu 

moderovat jen v prvním období (rámcové vymezení tématu, větší část heuristické fáze, 

jednotlivosti k upřesnění osnovy spisu), naopak v době podstatné pro samo utváření práce a 

její výslednou podobu jsem byl kandidátem konzultován zcela minimálně a závěrečnou fázi 

jsem neměl možnost ovlivnit. (Na základě této zkušenosti bych chtěl naléhavě apelovat na 

vedení KTF UK, aby byla v oboru katolická teologie zavedena atestace, která by umožnila 

skutečnou kontrolu kvalifikačních prací těsně před jejich odevzdáním.) 

 K osobnosti Jana Merella (1904–1986) je k dispozici poměrně rozsáhlý materiál, jak v 

archivních pramenech, tak zčásti v sekundární literatuře (vzpomínky, články, pasáže v 

monografiích k moderním českým církevním dějinám). Sám Merell zanechal množství 

publikovaných prací, jak knižních, tak časopiseckých, odborných i popularizujících. Jan 

Primus si vytkl za cíl z dostupných pramenů zdokumentovat jeho životní osudy v kontextu 

historických událostí, především z období, kdy byl... konfrontován s proticírkevní perzekuční 

politikou totalitních režimů 20. století a podat stručný přehled bohaté literární a vědecké 

činnosti.., díky níž se zařadil na přední místa (sic!) mezi zástupci české biblické vědy (s. 3). 

Svou práci tedy náš kandidát rozdělil do dvou částí. První je zasvěcena životu Jana Merella, 

přičemž zvláštní pozornost autor věnoval období působení Jana Merella ve funkci děkana 

CMBF na pozadí vývoje ingerence státní moci do života církve obecně, a tedy i teologické 

fakulty (s. 7). Druhá část je věnována dílu Jana Merella a kandidát v ní zejména podává výčet 
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Merellových nejvýznamnějších publikací (s. 7), které jsou představeny formou podrobnějších 

či stručnějších anotací.   

 Výsledkem kandidátova úsilí je práce v zásadě kompilačního charakteru – v první 

části většinou vychází z informací již publikovaných v odborné literatuře věnované moderním 

dějinám naší církve (jde hlavně o knižní publikace Vojtěcha Novotného, Václava Vaška a 

Stanislava Balíka – Jiřího Hanuše), na několika místech však osvědčuje i vlastní práci s 

prameny archivními (oceňuji mj. práci s fyzicky méně snadno dostupnými materiály archivu 

dokumentačního oddělení Památníku Terezín). Druhá část je výsledkem autorovy přímé práce 

s Merellovými publikacemi a pokusu zachytit jejich podstatné charakteristiky. Co do 

rozsahu, spis mírně přesahuje (asi 90 „normostran“) minimální délku předepsanou pro 

magisterskou diplomovou práci a kandidát si v tomto ohledu zasluhuje pochvalu za to, že 

dokázal rozsah udržet v parametrech doporučených na počátku školitelem. 

 Osnova práce (jak je naznačena v obsahu na s. 5) by mohla slibovat celkem 

přehlednou a smysluplnou strukturu, kterou se však dle mého názoru nepodařilo naplnit 

adekvátním obsahem. Celkový dojem ze spisu je značná nesevřenost, rozkolísanost a 

nevyváženost, způsobená zjevně chvatnou prací na poslední chvíli. I na první pohled lze 

nahlédnout leckteré závažné věcné či formální chyby. Považuji za potřebné aspoň příkladmo 

poukázat na řadu nedostatků, nejprve z hlediska obsahu a metody. 

K 1. části: 

 Autor používá pro Jana Merella vícekrát emfatická označení jako kontroverzní 

osobnost či nástroj uplatňování zvrácené církevní politiky totalitním režimem (obojí na s. 8) 

nebo tvrdí, že se z koncentračního tábora vrátil s podlomeným zdravím, ale žel také 

charakterem (s. 6),  ve skutečnosti ale nedodává materiál na podporu takto radikálních 

tvrzení.  

 Autor někdy svou nedbalou četbou nebo nesprávnou parafrází východiskového textu, 

případně nedostačující prací s prameny zkresluje nebo rozostřuje informaci:  

- jeho otcem byl... podúředník Zdislav (některé prameny uvádějí Zdeněk) Merell; Primus u 

jména otce Zdeněk odkazuje na katalog studentů KTF UK – proč ale tuto věc neprověřil v 

přímém prameni, který pro dané období musí být celkem snadno dostupný (např. křestní 

matrika)?  

- 20. března pak Merell obdržel dopis od ... Hrůzy (s. 22); ve skutečnosti Hrůza 20. března 

zaslal Merellovi dopis (Primus svou parafrází zatemňuje informaci VN,1 s. 200) 

                                                           
1 Značku VN používám pro kníhu Vojtěcha Novotného, Katolická teologická fakulta 1939–1990. Praha: 
Karolinum, 2007, na kterou náš kandidát nejčastěji odkazuje. 
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- ...úspěchu dosáhl Merell ve svém úsilí o postupné obnovení studia teologie v Olomouci (s. 

23); ve skutečnosti iniciativa k obnovení teologického studia v Olomouci prokazatelně vzešla 

od bývalých olomouckých profesorů, Merell tu sehrál roli jasně pasivní (VN, s. 239–266) 

- objevily se spekulace, že Jan Merell byl získán ke spolupráci se Státní bezpečností coby 

agent s krycím jménem „Bořislav“ a „Papyrus“ (s. 29); autor neodkazuje na žádný pramen 

těchto „spekulací“, ve skutečnosti např. mohl a měl konzultovat Registrační protokol 

operačních svazků a Protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování 

(obé v Archivu bezpečnostních svazků), kde je toto zařazení i s krycími jmény uvedeno 

(jakkoli je patrně Merellova skutečná spolupráce neprokazatelná, už jen proto, že samy 

svazky s případnými Merellovými relacemi byly zničeny) 

- vůbec v podkapitole 1.8 Kontakty se Státní bezpečností (s. 28–29) je pojednáno z 

neznámého důvodu jen o období 50. let – s některými odkazy na dokumenty Archivu 

bezpečnostních svazků, přičemž jsou ale úplně opominuty dostupné dokumenty téhož archivu 

ze 60. a 70. let (viz výše ke kauze údajného Merellova agentství) 

 Autor prokazatelně několikrát převzal sekvenci textu v doslovných citacích ze 

sekundární literatury či pramene (s případnou nepatrnou úpravou znění), aniž by řádně 

vyznačil, že jde o plnou citaci (s. 12, ř. 12–18;2 s. 23, ř. 5–14); dlouhá pozn. 46 (s. 20) byla 

téměř kompletně (ca. 14 řádků) přímo převzata ze sekundární literatury dokonce bez uvedení 

odkazu (jde o VN, s. 185–186)   

Ke 2. části: 

 Autor se jen zřídkakdy v anotaci příslušného Merellova spisu odvažuje hlubšího 

pohledu a hodnotícího soudu. Zpravidla jde jen o letmé představení obsahu, v horším případě 

o zcela povrchní a zkreslující (nedodělaný!) „nástřel“, např. v případě knihy Bible v českých 

zemích (s. 55) se Primus rozepisuje celkem bezdůvodně o staroslověnském biblickém 

překladu, který naprosto není jádrovým tématem knihy (a není ani předmětem originálního či 

nějak objevného Merellova pohledu), zatímco o mnohem rozsáhlejších a důležitějších 

pasážích knihy zcela mlčí. 

 Pokud jde o problematiku Jana Merella jako překladatele, nerozumím např. 

                                                           
2 Pro příklad uvádím Primusův výsledný text v konfrontaci s pramenem (Josef Beneš, Vzpomínám, in: Slovo a 
život, Praha: ÚCN, 1974, s. 10–11). Primusův text je kurzívou, doslovně shodné úseky s textem Benešovým jsou 
podtrženy, v hranatých závorkách je původní text Benešův, který Primus nahradil svou formulací. Tento 
internační tábor zvaný Demeritenhaus začal fungovat 15. listopadu 1941, kdy zde byl internován [sem přišel] 
první kněz. Teprve po dalším půlroce následoval další, ale pak [potom] se již tábor[„ústav“]  začal rychle 
rozrůstat [rychle zvětšoval]. Kněz, který dostal výzvu, aby sem nastoupil [nastoupil do Zásmuk], nebo sem byl 
přivezen [dovezen], což byl případ i Jana Merella, zde musel žít na své útraty, plat mu byl zastaven, měl 
zakázáno opouštět tábor [vyjít z domu] a kromě soukromé mše svaté nesměl vykonávat žádnou jinou 
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kandidátovým formulacím: s určitostí lze přičíst Merellovo autorství překladu těch pasáží 

Nového zákona, které byly použity (citovány) v jeho publikaci Slovo Boží, překlad a výklad 

listů sv. Pavla ze zajetí z r. 1942 .... Merell potvrzuje vlastní autorství překladu zde uvedených 

biblických citací (s. 63) – nejde přece o nějaké fragmentární citace, nýbrž prostě o překlad 

celých Pavlových listů. Na jiném místě (s. 49) Primus v anotaci (k téže knize z r. 1942) tvrdí, 

že Merell v úvodu této publikace implicitně naznačil, že překlady epištol jsou jeho vlastní 

prací; přitom je ze samého podtitulu knihy (překlad a výklad listů...) zřejmé, že jde o 

Merellův překlad. Podobně kandidát v anotaci knížky Listy apoštola Pavla z vězení, překlad a 

výklad listu k Efesanům a Kolosanům z r. 1976 (s. 40) tvrdí, že nelze určit, z jakého překladu 

Písma text skripta vychází či zda se jedná dokonce o Merellův vlastní překlad. Primus 

dokonce text porovnával s překlady Sýkory (1933) (ve skutečnosti jde však o překlad Sýkora-

Hejčl), Žilky, Cola (1947), Škrabala (1948), Sýkory-Hejčla (1946), Cola (1970). Ze samého 

podtitulu je přitom opět naprosto jasné, že slovo překlad ukazuje k jménu autora knížky. 

Navíc – proč kandidát neprovedl porovnání se starším Merellovým překladem těchto textů (ve 

výše uvedené knize z r. 1942)? Merellovy texty z let 1942 a 1976 nejsou totožné, ale 

podstatných shod mezi nimi je dost.   

 U připojeného oddílu (s. 66–72) Bibliografie chronologický přehled (sic!) postrádám 

informaci o tom, na jakém základě daný soupis Merellových prací vznikl (zdá se, že byl v 

drtivé většině převzat ze sborníku Slovo a život 1974, na což ale není nikde upozorněno!). 

Také není jasné, proč u jednotlivých položek chybí běžné bibliografické parametry, což tuto 

„bibliografii“ činí prakticky bezcennou (např. ve zmíněném sborníku je bibliografických 

ukazatelů podstatně více).  

 Také sama redakční stránka Primusovy práce má kolísavou úroveň Můžeme narazit 

např. na nadpis subkapitoly umístěný na posledním řádku stránky (s. 40, 42). Přehlednosti 

práce nepřispívá zvolené řešení velikosti mezer nad a pod nadpisy subkapitol (zvláště u 

podnadpisů v části 2). Na s. 32 je dlouhá citace vyznačena „dublovaně“, tj. uvozovkami i 

kurzívou současně, zároveň jsou zde stejné uvozovky použity uvnitř textu již týmiž 

uvozovkami opatřeného.  Na s. 17 (pozn. 40) je odkaz na neexistující přílohu č. 1. Na 

několika místech je text zatemněn co do významu, patrně v důsledku nekorigovaných zásahů 

automatického textového opravníku (např. s. 31 Jana Metelka, s. 42 dle Metelka 2x; s. 44 

Přednáška Metelka... – patrně má být všude Merella, podobně na s. 46 Mečelo dále 

zmiňuje...; s. 47 novozákonní histologické východisko pojetí bolesti). Stránka pravopisná a 

                                                                                                                                                                                     
bohoslužebnou činnost, nesměl přijímat návštěvy a jeho korespondence podléhala cenzuře[dopisy podléhaly 
censuře]. 
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gramatická je relativně v pořádku, chyby a překlepy nejsou příliš četné, ač se občas vyskytují 

(s. 8 ...se Fakulta začala potýkat; s. 33 anglický Překlad; s. 44 zvláštní pozornost věnuje 

Knihu ThDr. Adolfa Holla...; s. 44 Tatianův Diatessaron; veniam legendi bylo... ). Některá 

místa opět prozrazují velký spěch a nepozornost autora při psaní i redakci, z čehož vyplývají 

chybné a někdy až nesrozumitelné konstrukce (např. s. 10 Výsledkem tohoto úsilí byl zřejmě 

vrcholem... činnosti; 14 tvrdého kursu, nastoupenému; . 31 Vrchol Merellovy tvůrčích... sil; s. 

44 ...nad rozdíly v Matoušově trinitární formulaci křtu a Pavlovým „křtu „ve jméno 

Ježíše“...).  

 Z hlediska stylistiky byla odvedena poměrně standardní práce, i když na několika 

místech téma „přemohlo“ autora a neobratné formulace (kombinované leckdy s 

komplikovaností až krkolomností) ztrácejí na základní věcné srozumitelnosti (s. 13 Merell 

se... v koncentračním táboře zapojil do aktivit, které spoluvězňům usnadňovaly již tak tvrdý 

táborový život; s. 36 ...Merell v této učebnici rezignoval na užití řeckých výrazů či spojení za 

účelem poskytnutí alternativ výkladu. Namísto toho několik exegezí ve skriptu pojal odlišně od 

obvyklého schématu a ihned započal s výkladem jednotlivých veršů za hojných citací z 

latinských překladů. Odlišný jazyk výkladu implikuje domněnku o zpracování kapitol jiným 

autorem...).  

 Uvedené kritické poznámky (podtrhuji, že předkládám pouze příklady pochybení, 

nikoli jejich vyčerpávající seznam) dávají myslím nahlédnout, že jako celek se dílo kolegy 

Primuse rozhodně nevyznačuje potřebnou svědomitostí, spis nese velmi četné zřetelné stopy 

uspěchanosti a nedostatečného ponoření do tématu. Téma nebylo žádoucím způsobem 

uchopeno a zpracováno, takže práci nebude možno vzít za spolehlivý základ pro případná 

další bádání o osobě a díle Jana Merella. Pro naznačené závažné nedostatky se neodvažuji 

předložený spis doporučit k obhajobě. Ponechávám zcela na komisi, aby – po veřejné 

prezentaci a obhajobě práce samým autorem – zvážila, zda je možno ji uznat jako dostačující 

pro obdržení akademického gradu magister. Pokud ano, rozhodně se stavím pro hodnocení 

nejnižším stupněm dobře.   

  

 
 
 
V       Praze     dne    25. 4. 2013    

 

 


