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Formální kritéria:   
Česky psaná diplomová práce, předložená na katedře biblistiky a judaismu HTF UK v Praze, odpovídá 
formálním kritériím stanoveným pro vypracování diplomových prací a obsahuje všechny náležitosti 
(včetně prohlášení studenta o samostatném vypracování a podpisu) nutné pro její přijetí.  
 
Rozsah a struktura:   
Diplomová práce Miroslavy Levové čítá 88 stran včetně obrazových příloh, které práci uzavírají. 
Vlastní pojednání problematiky je zpracováno na stranách 9-77. Součástí práce je „Anotace“, dále 
„Klíčová slova“, „Obsah“, „Seznam použitých zkratek“, na konci práce pak „Seznam použité 
literatury“ (str. 78-82), jenž zahrnuje také elektronické zdroje a mapy. Český a anglický „Souhrn“ 
(„Resumé“) se nacházejí na straně 77. Práce je přehledně členěna do dvou hlavních kapitol („1. 
Obecné informace“ /str. 11-32/ a „2. Biblický význam“ /str. 33-74/) s dílčími podkapitolami a Závěrem 
(str. 75-76). Struktura kapitol a jejich řazení jsou logické a odpovídají pojednávané problematice. 
  
Jazyk, styl a grafická úprava práce: 
Jazyk práce je adekvátní, kultivovaný, srozumitelný a gramaticky korektní. Autorka píše bez chyb a je 
patrné, že finální úpravě práce věnovala náležitou pozornost, což potvrzují i vhodně zvolené obrazové 
přílohy. Grafická úprava práce je přehledná a naprosto v pořádku. 
 
Obsah a stanoviska:  
„Úvod“ diplomové práce (str. 9-10) Miroslavy Levové je zajímavý a budí naděje čitatele na solidní 
dílo, které poučí a přinese čtenáři užitek. Částečně se tak v celé práci děje, a pokud by se jednalo o 
práci „bakalářskou“, autorka by si zasloužila hodnocení „výborný“. Zde se však jedná o práci 
„diplomovou“, což klade na studenta jiné nároky a je nutné uplatnit i jiná kritéria hodnocení. 
V diplomové práci nelze jen kompilovat a citovat, ale student by měl předvést kritické myšlení a 
uplatnit vhodnou metodologii, která je přiměřená pro práci se zkoumanými texty a odpovídá i cílům 
bádání. Jedná-li se o texty evangelijní, zaměřené na činnost a výroky Ježíše Nazaretského, je nutné, 
aby byl autor obeznámen i se stavem soudobého „ježíšovského bádání“ a z těchto faktů vycházel. 
Zásadní je rozlišovat mezi samotným vystoupením Ježíše Nazaretského v koloritu judaismu jeho dní a 
Markovou, Matoušovou, Lukášovou či Janovou reflexí jeho životní zápletky, a umět vyhodnotit 
teologické důrazy evangelistů píšících zřejmě v 70. až 90. letech. Absence exegetické metodiky 
v průběhu celé práce je do očí bijící a autorka měla zvážit, zda pro zpracování textů použije 
historicko-kritickou metodu či zvolí některou ze synchronních metod a postup řádně ohlásí i 
zdůvodní. Převyprávět biblický text a vybrat vhodné výroky z komentářů, navíc toliko českých či 
slovenských, je opravdu málo. Stanoviska by měla vyplývat z dílčích exegezí textů, což se neděje a 
exegeze chybí. Výpovědi jsou často prvoplánové a je z nich patrné, že autorka nereflektuje vývoj 
christologie. V této oblasti je předložená diplomová práce naprosto deficitní! Místy se navíc objevují 
nejasné formulace či fráze, kterých by měl být teolog prost! Co myslí autorka souvětím: „Bez setkání 
s Ježíšem zůstanou lidé slepí; lidé, kteří se už s Ježíšem setkali, ale dlouho nepoznali jeho božskost.“ 
(str. 53)? Nedostatek odbornosti se nedá „vyznáváním“ nahradit. Autorka těží v exegetických 
pasážích převážně z prací P. Pokorného, K. Gábriše či J. Mrázka a naprosto vynechává odborné 
žurnály i světové autority v daných oblastech. V případě diplomové práce je to závažný nedostatek. 
Dalším zásadním deficitem práce je fakt, že autorka kumuluje běžné informace, které se probírají již 
ve druhém ročníku na Dějinách NZ doby a textu a jsou součástí zkoušky z tohoto předmětu i přípravy 



na bakalářské státnice. Tvoří-li takovéto údaje podstatnou část práce, je to spíše „prázdná výplň“, 
kterou lze hodnotit i jako odklon od tématu (např. str. 22-32). U řady těchto informací není patrné, 
jak se vlastně přímo ke „Kineretskému jezeru“, které je centrálním motivem práce, vztahují.  
Pozitivní je fakt, že se autorka obšírněji zaobírala Josephem Flaviem a šla tedy „do pramenů“. Silnou 
stránkou práce jsou informace, které spadají do jiných oblastí, než je oblast teologická. Autorka 
výborně pracuje s údaji geografickými, dohledala statistiky a poukazuje na dnešní stav věcí v oblasti 
zmiňovaných lokalit a okolí Kineretského jezera. Dobře se autorce daří popsat rybolov, osvěžující a 
zajímavě zpracovaná je podkapitola o „Nálezu starověkého člunu“ (str. 69-71), jakož i podkapitoly o 
„Magdale“ (str. 72), „Tiberiadě“ (str. 73-74), anebo „Lokalizaci Betsaidy“ (str. 54-58) či Gerasy (str. 
60-62). Práce bezesporu byla pro autorku přínosem a její průniky do oblasti historie, archeologie, 
geografie či soudobého života jsou zajímavé. Je však otázkou, zda řada těchto informací neměla být 
spíše pod čarou v poznámkách a autorka se neměla držet toho, co ohlásila v nadpisu práce: „… v 1. 
století“. Naopak problematické jsou všechny exegetické oddíly a zvláště podkapitola o „Kázání na 
hoře“ (str. 64-66). Absence potřebných pramenů i metodologie je zde evidentní a nezdůvodnitelná. 
Kázání na hoře je zpracováno za posledních zhruba 120 let kritické exegeze nesčetněkrát v řadě 
jazyků a nepřihlížet k tomu je vážnou ignorací! Co se týče „Závěru“ práce, nedomnívám se, že by 
autorka „objasnila nejen význam lokality jako takové, ale i biblické poselství vztahující se k činnosti 
Ježíše v této oblasti“, jak sama píše.          
       
Hodnocení:  
Hodnotit diplomovou práci Miroslavy Levové je velmi složité. Jedná se o pilnou autorku se zájmem o 
geografii, historii i soudobý život Izraele či Palestiny, schopnou mechanicky zpracovat nemalé 
množství informací. Na straně druhé však stojí výše zmíněné výtky, které jsou zásadní povahy, a není 
jich málo. (Do posudku byly zaneseny jen některé.) Ideálním řešením by bylo přepracovat exegetické 
části práce za přispění patřičných zdrojů a se zohledněním metodologických hledisek, což by měla 
komise i autorka zvážit. U obhajoby by tedy měla autorka komisi přesvědčit o tom, že je kriticky 
myslící exeget s náležitou teologickou výbavou a rozhledem v oblasti Nového zákona, ne jen 
přepisovač několika českých a slovenských komentářů, a v určité míře i tvůrce frází. Obhajoba by 
měla rozhodnout, zda bude práce přijata či vrácena k přepracování.  
 
Klasifikace:   
Známku „dobře“ bude muset autorka „vybojovat“. V současné podobě je práce jako „diplomová“ 
spíše nevyhovující.  
 
                                                                                                                                 Jiří Lukeš 
                                                                                                                          Dne 3.9.2014 v Praze 

 

 


