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(Poznámka 1. :  Vzhledem k tomu, že oponenti prací nejsou členové státnicové komise, 
prosíme je, aby do svého posudku napsali návrh známky, příp. doporučili, na co se má 
obhajoba zaměřit.
Poznámka 2: Vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě /kde o výsledku 
rozhoduje státnicová komise/ i v případě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru 
posudku „nedoporučuji k obhajobě“. V tomto případě může pedagog navrhnout známku „4“,
tj. „neprospěl“. Děkujeme za pochopení.)

DÁLE PŘIPOMÍNÁME: DLE NOVÝCH POKYNU Z REKTORÁTU UK JSOU PEDAGOGOVÉ 
POVINNI ZÁROVEŇ VLOŽIT SVŮJ POSUDEK DO SISU

Diplomová práce Soňy Tancmanové obsahuje požadované části, tj. anotaci, obsah, 
vlastní text, shrnutí, summary, poměrně bohatý seznam příloh a  seznam použité literatury 
včetně zahraniční.

Po formální stránce splňuje práce většinou podmínky na ní kladené (správné 
poznámkování, překlepy jen výjimečně atd.). Jen v seznamu zkratek by měla v případě 
biblických odkazů autorka rozlišovat mezi knihami SZ a knihami deuterokanonickými. Dále 
by v tomto seznamu zkratek biblických knih neměly některé SZ knihy chybět (např. s.45 Dan 
/Daniel/; s. 79 Neh /Nehemjáš/). 

Po stránce obsahové jde o poměrně solidně zpracované téma, kdy autorka nejprve 
představuje zemi, jejíž způsoby válečnictví bude dále sledovat.  Poté se zaměřuje na tehdejší 
okolní národy  Předního východu i Egypt. Do výčtu však  nezahrnuje v samostatné kapitole 
ani Chetitskou říši, ani Foinikii.  V další kapitole se dostává k definici svatých válek  a jejím 
projevům.  Ve formách Božího působení v boji již neanalyzuje  případy, které se vymykají 
přírodním zákonitostem (vyjma kamenů padajících z nebe na s.43, pozn.65). Posléze si všímá 
vedení svatých válek v různých dějinných etapách starověkého Izraele. 
K nejpropracovanějším částem pak patří kapitoly technického typu, kde se zamýšlí autorka 
nad vznikem armády, později profesionální, a zmiňuje i její reformy. Více místa je pak 
věnováno výzbroji, logistice armády a pevnostem. S.Tancmanová průběžně používá v těchto 
částech zejména v češtině dostupnou publikaci Ch.Herzoga a M. Gichona Biblické války ( a 
to s přihlédnutím k poměrně nové publikaci Válečníci světa /Válečníci starověku od 
M.Dougherty). V kapitole Sociokulturní a etický aspekt války bych přiřadil podkapitolku 
Vztah vojevůdce k armádě spíše do  kapitoly o Logistice armády. V poslední kapitole  
týkající se teologického záměru dochází S.Tancmanová k závěru, že v období před rozpadem 
tzv. sjednoceného království je svatá válka  pokračováním bohoslužby, pozdější vojenská 
tažení  mají svůj původ  většinou v lokálních neshodách se spojenci nebo vnějšími útočníky.



Na s.20 drobné upřesnění, Mitani není město, ale státní útvar.  Na s.88 nemá být „po 
smrti Abímeleka“, ale „po smrti Abšalóma“. 

K obsahu mám dále ještě tyto otázky či připomínky. V případě informace o klatém 
(cherem) na s. 36 (pozn.53)  tvrdí autorka, že „toto slovo zde znamená posvátný či tajemný a 
nemá jen negativní význam“. Odvolává se přitom na Biblický slovník Novotného, ale takovou 
informaci tam nenajdeme (ani Pípalův hebrejsko-český  slovník toto  nepotvrzuje).  Čím by 
tedy zdůvodnila S.Tancmanová tuto svoji tezi? 

Není šťastné vyjádření na s. 73 ,že „prvotní informace o výzbroji a odívání izraelských 
vojáků jsou datovány již do 19.-18.stol.př.n.l.“ Autorka se přitom odvolává na M.Gichona 
(Biblické války), ale takhle to Gichon nepodává (čteme pouze o tom, že nějaký semitský 
kmen vstupuje s faraónovým svolením do Egypta). Nejvýše by se mohly  hledat jisté analogie 
s výzbrojí a odíváním izraelských vojáků z doby mladší. 

Lze polemizovat s tvrzením autorky, že mezi stěžejní úkoly patřilo „seznámit čtenáře 
s tématikou biblických válek z historického pohledu“.  Ve skutečnosti jde o literárně-
historický pohled. Tato neujasněnost je zřejmá již např. na s.9, kdy píše S.Tancmanová, že při 
studiu historických reálií vycházela z 2 Kr, 1 Par a 2 Par. Historické reálie však nejsou např. 
ve 2 Kr a 2 Par v souladu, ale často v jistém napětí. Navíc  je nutno tyto historické reálie 
poměrně pracně zkoumat  pod vrstvou literárního zpracování s odstupem času.

Autorka  sice zmiňuje i novější pohled na biblickou tematiku (Finkelstein, Silberman: 
Objevování Bible;   David a Šalomoun), ale vlastně pouze ve výčtu literatury, věcně s těmito 
informacemi nepracuje. Mám na mysli např. tvrzení autorky na s.55 týkající se rozsahu 
Davidovy říše i Šalomounových staveb pro vozbu a jízdu, biblický text přitom pokládá jako 
nezvratnou historickou informaci. Důležitá dnešní diskuse, do které  zasahují i současní 
izraelští archeologové, zůstává tedy bohužel mimo zájem autorky.

Přes zmíněné nedostatky pokládám práci za svědomitě napsanou, s mnohými 
ucelenými technickými informacemi a hodnotím ji velmi dobře.

ThDr.Petr Melmuk, Th.D.

V Telči dne 24.8. 2014


