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Oponentský posudek diplomové práce:

Bc. Hana Hlávková: Postava krále Davida v dílech německy píšících autorů

ThDr. Pavla Damohorská, Th. D.

Katedra biblistiky a judaistiky

Oddělení judaistiky

Předložená práce Bc. Hany Hlávkové se zaměřuje na pojetí postavy krále Davida ve dvou 

dílech německy píšících židovských autorů – Richarda Beer-Hofmanna a Stefana Heyma. 

Diplomová práce obsahuje 103 stran, Anotaci, Úvod, Závěr, vlastní text, Seznam literatury a 

pramenů a poznámkový aparát. 

Práce je přehledně rozdělena do deseti hlavních kapitol, jež samy zahrnují několik podkapitol. 

Autorka nejprve přibližuje postavu krále Davida všeobecně, všímá si biblických zpráv o této 

významné postavě a rovněž zmiňuje obtížnost studia biblického textu vzhledem k jeho 

mnohým vrstvám. V kapitolách 2-4 se již konkrétně zabývá postavou krále Davida u R. Beer-

Hofmanna v dramatu Der junge David v rámci nedokončené trilogie Die Historie von König 

David. Rozebírá děj dramatu, jeho stylistickou a jazykovou strukturu i autorovu práci 

s biblickým textem. V rámci uvedených kapitol pojednává rovněž o autorově životě, který 

měl na zmiňované dílo jistý vliv. 

Richard Beer-Hofmann byl a bude předmětem mnoha odborných diskuzí i děl. Proto je, dle 

mého názoru, škoda, že v této kapitole nejsou zmíněni a citováni někteří další autoři. Osobně 

v rámci uvedených kapitol postrádám citace z děl S. Scherera (viz např. Richard Beer-

Hofmann und die Wiener Moderne/1993/; Richard Beer-Hofmann und das Judentum, in: N. 

O. Eke – G. Helmes:  Richard Beer-Hofmann /1866-1945/, Studien zu seinem Werk /1993/) či

U. Peters (Richard Beer-Hofmann – Ein jüdischer Dichter?, in: D. Borchmeyer: Richard Beer-

Hofmann. Zwischen Ästhetizismus und Judentum /1996/).  

Kapitoly 5-7 jsou věnovány dílu druhého z autorů, S. Heyma. Konkrétně románu, který 

v českém jazyce vyšel v r. 1995 pod názvem Zpráva o králi Davidovi (The King-David 

Report, Der König David Bericht). Autorka podobně jako v předcházejícím případě uvádí 

Heymův životopis, který je pro další pojednání o zmiňovaném díle důležitý. Rozebírá román 

po obsahové, stylistické a jazykové stránce a opět ve zvláštní podkapitole věnuje pozornost 
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autorově práci s biblickým textem. Stejně jako u předešlého díla, i zde je uvedena zvláštní 

podkapitola týkající se postavy krále Davida v daném díle. 

Osmá kapitola je v práci věnována porovnání obou děl a zvláště pak postavení krále Davida 

v nich. Je škoda, že autorka neuvedla v rámci této kapitoly také srovnání s dalšími německy 

píšícími (byť mladšími) autory. Přiblížila by se tak více k názvu celé práce.

Devátá kapitola, kterou autorka nazvala „David napříč akademickým spektrem“, se snaží 

představit Davida z tzv. rabínského a akademického pohledu, a to na základě tří děl, která 

s menším či větším časovým rozdílem vyšla v době Beer-Hofmanna i Heyma (jedná se o díla 

A. Rosnera, U. Molsena a Encyclopaedia Judaica z r. 1934). Poslední kapitola je věnována 

vlastní reflexi postavy krále Davida.

Celá práce, je, dle mého názoru, velice dobře rozvržena. Autorka věnuje oběma dílům stejnou 

pozornost, vystihuje autobiografické prvky autorů v nich, ale na druhou stranu nesetrvává 

pouze u životopisných údajů. Oba autory významným způsobem zasáhly události 30. a 40. let 

20. stol., což autorka v práci reflektuje. 

Na některých místech má práce, dle mého mínění, až literárně-kritický charakter. 

Z teologického hlediska je třeba vyzvednout autorčinu snahu pojednat v rámci určitých 

kapitol o autorově práci s biblickým textem, jeho vztahu k judaismu, Bibli, králu Davidovi. 

Text je po stylistické stránce velice vyzrálý, čtivý. Autorka se však bohužel nevyvarovala 

několika drobných překlepů (viz např. Der Graf von Charonais, s. 15; Dej junge David, s. 18, 

aj.) a pravopisných chyb (zvláště v interpunkci, viz např. s. 30; s. 52; s. 57, aj.). Přepis 

biblických jmen (pokud se nejedná o název díla) by měl být navzdory autorčinu zdůvodnění, 

že se jedná o dílo (Der junge David) zatím nepřeložené do českého jazyka, sjednocen v celé 

práci, a to dle ekumenického překladu Bible. Tato nejednotnost působí poněkud matoucím 

dojmem (např. Schaúl na s. 19). 

V některých případech není, dle mého názoru, poznámkový aparát úplný. Na s. 13 nejsou 

uvedeny odkazy na životopisné údaje Richarda Beer-Hofmanna.  Na s. 24 Beer-Hofmannovo 

tvrzení, že:… „drama je nerealizovatelné“ by bylo dobré podpořit citačním odkazem 

(případně společně s originálním zněním uváděného tvrzení).  Na s. 28, v předposlední větě:

„…Liptzin se ptá…“ by bylo dobré opět uvést, „kde se ptá“. Ačkoliv se autorka S. Heymem 
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dlouhodobě zajímá (soudím tak dle její bakalářské práce: Die literarische Verarbeitung des 

biblischen Stoffes in Stefan Heyms Roman “Der König David Bericht“ /2013/), bylo by 

vhodné Heymova životopisná data opatřit také poznámkovým aparátem (viz s. 44). 

V 9. kapitole, přes autorčino upozornění, že nebude uvádět citace na rabínskou literaturu, tyto 

citace – ze svého pohledu – považuji za důležité. Na základě jednoho či dvou autorů nelze, 

dle mého přesvědčení, pojednat o postavě krále Davida napříč akademickým a rabínským 

spektrem. Přesto je třeba ocenit autorčinu snahu tento pohled do své práce zařadit, a to zvláště 

s ohledem na dobovou linku celého pojednání.

Předložená práce Bc. Hany Hlávkové se zaměřuje na pojetí postavy krále Davida ve dvou 

dílech německy píšících židovských autorů R. Beer-Hofmanna a S. Heyma. Z tohoto důvodu 

mou největší výtkou je, že název práce přesně  nekoresponduje s jejím obsahem. Dle mého 

názoru by bylo dobré v názvu práce zmínit, že se jedná o tyto autory, jinak název evokuje 

podstatně rozsáhlejší diplomovou práci. V celé práci rovněž postrádám srovnání obou autorů 

s ostatními německy píšícími (či židovskými) autory či alespoň krátké zhodnocení pojetí 

postavy krále Davida v době R. Beer-Hofmanna, S. Heyma a dnes v literatuře. Proto bych si 

dovolila toto téma navrhnout jako otázku k obhajobě předložené diplomové práce. 

V Úvodu práce si autorka vytkla za cíl „…poodhalit obraz Davida v co nejširším spektru.“ 

Domnívám se, že se jí to u dvou rozebíraných děl podařilo. Jak jsem již uvedla výše, práce je 

přes uvedené námitky napsaná na velmi slušné úrovni, autorka je evidentně obeznámena 

s prameny, z nichž čerpá. Proto hodnotím práci jako výbornou. 

V Praze dne 18. 8. 2016

ThDr. Pavla Damohorská, Th. D. 


