
POSUDEK  VEDOUCÍHO  NA  DIPLOMOVOU  PRÁCI

Studentky Jany Veselé
s názvem „Narativní analýza: Abšálomovský cyklus“.

Popis diplomové práce. Má: 
a) 66 stran, včetně pěti úvodních stran nečíslovaných;
b) titulní stranu s dvojjazyčným názvem; 
c) obsah (desetině tříděný), prohlášení a poděkování; 
d) roztříděný soupis použité literatury na třech stranách čítající 36 titulů, z nich 16 anglicky 
psaných relevantních odborných publikací;
e) anglicky psané Summary;
f) vlastní stať na stranách 7-60, která je roztříděna na čtyři kapitoly;
g) poznámkový aparát čítající 176 položek. 
Lze konstatovat, že všechny formální náležitosti diplomové práce jsou splněny.

Hodnocení diplomové práce:
Diplomová práce na pomezí biblistiky a literární vědy je velmi přehledná, 

srozumitelná, čtivá a pečlivě sepsaná (jen s výjimkou neuvádění přesnější literární lokalizace, 
např. str. 55 dole). Vyznačuje se originálním přístupem a zcela samostatným svérázným 
uchopením látky. Nadto svou didaktickou formou vypovídá o pedagogických schopnostech 
diplomandky. Studentka se snaží držet vykládaného textu a nevstupovat do něj volnými 
asociacemi (pracuje věcně a kriticky). Současně se zdařile pokouší aplikovat poznatky obecné 
literární vědy (Eco, Chatman, Rimon-Kenan, Todorov) na starozákonní narativ o Abšálomovi. 
Látka abšálomovského cyklu ve Druhé knize Samuelově totiž dosud není v českém prostředí 
tímto způsobem zpracována a užití synchronní metodologie ukazuje na to, jak je v současné 
době tento přístup oblíbený.

Diplomová práce má dvě vzájemně podmíněné části: teoretický úvod do metodologie 
obecné narativní analýzy a pokus o její praktickou aplikaci na biblickém narativu. Zatímco 
teoretický úvod je pojat široce, tak vlastní analýza je poněkud chudá, narýsovaná jen zběžně
v základních črtách (největší pozornost je věnována charakteristice Abšálomovy postavy), 
ovšem s ohledem na Sitz im kontext. Narativní analýza studentce sice pomohla k prohlédnutí 
si textu a k jeho popisu z určitého nadhledu, ale studentka nevyčerpala všechny možnosti, 
které podle jejího teoretického úvodu narativní analýza nabízí. V celkovém zaměření práce na 
postavy proto citelně schází k jejich hlubšímu prokreslení analýza přímých řečí (dialogů) 
hlavních postav, zejména řečí Abšalómových (to je velká škoda). Vysvětluji si to tím, že 
studentka chce jen obecně formulovat hlavní rysy narativu a obecné souvislosti (otevření 
problematiky) s cílem vytvořit pouze makrostrukturu látky, která je pro účely diplomové 
práce příliš rozsáhlá (je to tak?). Výsledná podoba diplomové práce však vzbuzuje ještě další 
otázky týkající se širšího a obecnějšího způsobu uchopení látky (hermeneutiky). Tyto otázky 
předkládám jako podněty k rozpravě vedené při obhajobě:
1) Abšálom jako následník trůnu. Ukazuje narativ na tuto motivaci jeho činů? Očekával 
David, že Abšalóm bude jeho nástupce? (viz 2 S 18,5.12. 19,1-8; viz str. 59 dole)?
2) Jaké je funkce scény s Tekójskou ženou v rámci abšálomovského cyklu (str. 43)?
3) Proč předpokládáte, že je třeba čtvrté perikopě (2 S 14,25-27) „věnovat zvýšenou 
pozornost“? (str. 43)? A proč ji pak tuto pozornost nevěnujete?
4) Nezabýváte se zprávou o posvátném stromu (str. 50), byť naznačujete, že to může mít 
souvislost s Abšalómovou bohatou kšticí. Proč alespoň nepoukážete na dosavadní výklady 
této skutečnosti? Nedůvěřujete snad diachronnímu typu analýzy?
5) Na základě čeho předpokládáte, že David „bojoval se svým předchůdcem Saulem“ (str. 
54)?



6) Z Vašeho rozboru lze nabýt dojmu, že zavraždění Abšalóma Jóabem lze vysvětlit jediným 
způsobem, a sice jako akt msty (str. 60). Věc však je zřejmě složitější. Nemohou zde hrát roli 
odlišné koncepce Jóaba a Davida, či zvláštní styl Abšalómova vládnutí?

Podle způsobu, jakým se studentka vyrovná se všemi uvedenými připomínkami, 
navrhuji diplomovou práci hodnotit v rozmezí výtečná – velmi dobrá.

V Praze, dne 28.8.2014 Jiří Beneš


