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Alena Červinková 

Postava Moudrosti v Písmu svatém 

Bakalářská práce 2014 

Již v úvodu autorka rozšiřuje téma formulované názvem směrem k obecnějšímu pojetí 

moudrosti, což se mi jeví jako nepříliš šťastný krok.  

Pokus o předběžnou definici pojmu „moudrost“ a „moudrý“ na základě biblických slovníků, 

KKC a obecného úzu by neměl být tematizován kapitolou, jakkoli stručnou. Stačila by zmínka 

v úvodu. 

Druhá kapitola obsahuje kratičký souhrn, spíše poznámku, o  egyptské a mezopotamské 

mudroslovné lietratuře. V ní autorka ilustruje obecný pojem moudrosti na základě zmínek 

v biblistických monografiích (Hřebík, Flossmann), ačkoli by se našly přímé podněty k tématu. 

Egyptský princip řádu světa maat je antropomorfizován až sekundárně – to by byl námět 

k porovnání postav Moudrosti. Kandidátka ho však nevyužívá a omezuje se na konstatování, 

že to byla bohyně. K pojmu maat kvalifikovaně Jan Assmann nebo Ernst Würthwein. Sbójet 

není jedno dílo (s. 12), ale označení žánru „naučení“. O personifikaci moudrosti 

v Mezopotámii psal např. Gustav Boström. Chtěla-li kandidátka naznačit souvislosti 

s předovýchodní literaturou, měla konzultovat více zdrojů. V celé kapitole čerpá jen 

z monografie biblisty Flossmanna. Orientalistickou literaturu, třebas jen encyklopedickou, 

neuvádí, kromě jedné, celkem irelevantní citace z Pramenů moudrosti.  

Kapitola o biblických postavách jako vzorech moudrosti měla být spíše doplňková na konci 

práce. Náhlý sekundární (!) citát z díla Gerharda von Rada zaujímá celý paragraf (3.3) a není 

náležitě komentován ani usouvztažněn. Podobně irelevantní a obecná je kratičká kapitola-

poznámka o rozměrech moudrosti v Bibli (s. 16–17). 

Pátá kapitola mohla dobře posloužit jako úvod k práci. 

Zásadní téma personifikace moudrosti je uvedeno v šesté minikapitole velmi zkratkovitým 

přehledem dotyčných biblických pasáží. Komentář mohl být obsažnější a výstižnější. Existují 

monotematická pojednání (např. Roland E. Murphy, nejen v komentáři). 

Exegetické kapitoly (Př 8,1 – 9,6 a Mdr 7,22–8,1) jsou metodicky standardní a rozsahem 

náležité. Údaje o verších uvnitř vět by bylo pro přehlednost lépe uzávorkovat. Vhodný by byl 

souhrn charakterizující personifikovanou Moudrost na závěr kapitol. Exegesis cursiva (8.4) je 

nesourodě dlouhá a nečleněná, zaujímá šest celých stran. Představuje samostatný útvar 

v rámci práce a není zřejmé, odkud autorka převážně čerpala. Následující paragraf (8.5) 

nemá žádné poznámky a rovněž není jasné, odkud je teologická charakteristika moudrosti.  
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Závěr práce obsahuje vcelku výstižné srovnání postavy Moudrosti v obou starozákonních 

pasážích. V odstavci o novozákonní podobě Moudrosti zaznívají některé formulace poněkud 

kuriózně („jako by na nás vykukovala otázka obrazu Krista v Moudrosti“, „v Knize moudrosti 

se otázka případného vtělení vůbec neřeší“) – klíčový odstavec práce by zasluhoval pečlivější 

vyjádření. 

K orientalistickým pasážím: informace jsou naprosto většinově přejímány z biblistických 

zdrojů a mají omezenou objektivní informativní hodnotu. Neměly figurovat samostatně. 

Autorka je spíše mohla použít jako zmínky v hlavním textu, nebo ještě lépe v poznámkách.  

Po formální stránce práce jeví drobné chyby v poznámkách: malé písmeno na začátku, velká 

mezera, nesjednocené psaní Bible/bible. Nesrozumitelná (alespoň pro mě) forma jména P. 

Bohumila Koláře v seznamu literatury (s. 52). Autorská role PP. Pospíšila a Koláře 

v bibliografických údajích je zavádějící. Slovník synonym nebylo třeba uvádět v seznamu 

odborné literatury. 

Práce má poněkud mozaikovitý charakter: kapitoly a paragrafy jsou příliš krátké, některé 

nadbytečné, formálně různorodé. Vlastního zadání se týkají kapitoly 5 – 8 (s. 18–48). 

Rozšířením kandidátka podle mého názoru práci značně uškodila. Zařadila ji do kategorie 

„střípků“. Měla respektovat úzké zadání směrem k antropomorfní Moudrosti v Písmu a držet 

se navržených perikop. Ty jsou zpracovány poměrně kvalitně, ač ty nejkvalitnější by 

potřebovaly podložit odkazy na zdroje. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Mlada Mikulicová, Ph.D. 

Praha, 20. 8. 2014 

 

Otázky: 

Jakou literaturu autorka studovala v knihovnách v Breisgau a jak ji využila v této práci? 

Které vlastnosti personifikované Moudrosti v rozebíraných úryvcích ukazují na Krista jako 

Boží moudrost. 


