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POSUDEK  VEDOUCÍHO  NA  DIPLOMOVOU PRÁCI

studentky: Hany Hlávkové
na téma: Postava krále Davida v dílech německy píšících židovských autorů.

Popis magisterské práce. 
Magisterská práce má rozsah 107 stran, včetně šesti úvodních stran nečíslovaných. Dále má 
titulní stranu s dvojjazyčným názvem, obsah (podrobný a desetinně tříděný), prohlášení a 
poděkování, dvojjazyčnou anotaci se soupisem klíčových slov, anglicky psaný 
jednostránkový Summary a poznámkový aparát čítající 231 položek. Seznam použité 
literatury na třech stranách čítá 29 položek plus osm internetových zdrojů je tříděný na 
Prameny, Sekundární zdroje a Encyklopedie, lexikony. Vlastní stať na stranách 9-101 je 
rozdělena do deseti kapitol s podkapitolami. Lze konstatovat, že všechny formální náležitosti 
diplomové práce jsou splněny.

Hodnocení práce:
Diplomandka Hana Hlávková navazuje ve své magisterské práci na literární výzkum 

beletristického zpracování postavy biblického krále Davida u německy píšících spisovatelů 
v první polovině XX. století, který tvoří její bakalářskou práci. Diplomová práce je na rozdíl 
od bakalářské psána v češtině ale brilantním jazykem poznamenaným beletristickou bohatostí 
výrazových prostředků i stylistického uspořádání (vyznění). Kromě čtyř sekundárních zdrojů 
v češtině a tří v angličtině je veškerá pramenná a sekundární literatura v němčině. Jde vedle 
vlastní beletrie (prameny) o literárně vědné kritiky formulující metodologii pro analýzu 
románů a texty analyzující zkoumané romány. Diplomandka se na základě této průpravy 
pouští do samostatné literární analýzy dvou výrazných německých děl inspirovaných 
příběhem krále Davida. Její analýza je přesvědčivá a podnětná – vnáší do teologického 
zkoumání biblického textu prvky literárního výzkumu velkých románových celků. 

Největší pozornost věnuje Hlávková dramatu Richarda Beer-Hofmanna Der junge 
David a Stefana Heyma Der Koenig David Bericht (vyšlo v češtině pod názvem Zpráva o 
králi Davidovi, Praha 1995). Oba autory a obě díla popisuje synchronně – stejnou metodou za 
použití stejné osnovy. Hlávková je nejprve představí v širším historickém a literárním 
kontextu (tj. v literárním kontextu prostředí, v němž žili a v kontextu dalšího jejich díla či 
života). Pak se zabývá obsahem a strukturou díla, vazbou na starozákonní příběh, vývojem 
Davidovy postavy, mírou sebeidentifikace autora s hlavní postavou („vybrali si jej jako 
vhodný prostředek pro vyrovnání se s životní situací a vyjádření vlastních morálních hodnot“ 
102), reflexí dalších postav a motivů románového zpracování (zejména morálkou a zbožností 
Davida), aby ukázala, jaký potenciál zpráva o Davidovi, resp. samotná jeho postava má a to 
nejen spirituální, ale společenský a politický. Zjišťuje např. že Beer-Hofmannův David 
přináší reflexi židovské víry a Heymův David je zase nástroj kritiky režimu (102). 
V perspektivě jednotlivých autorů a srovnáním jejich výkladových postupů (v čem se 
překrývají a čím se liší – 7.8) stále hledá vyjádření „charakterových vlastností“ Davida (93). 
Nakonec Hlávková porovnává  pojetí postavy Davida u obou sledovaných autorů (způsob 
zacházení s biblickou předlohu) a shledává, jak se jim podařilo oživit příběh novými 
interpretacemi (103). Výrazné myšlenky Heyma a Beer-Hotmanna cituje v původním znění a 
některé z nich uvádí jako motto u každé kapitoly. Podle mého soudu tím vhodně vystihuje 
(shrnuje) záměr následného pojednání.

Jelikož si vytkla za cíl „podat co nejkomplexnější obraz krále Davida v dílech německy
píšících židovských autorů“ (82) a sleduje, jakou metodu ten který autor k hodnocení Davida 
použil, doplňuje svůj pohled na beletristické zpracování Davidovy postavy ještě o reflexi tří 
výrazných nebeletristických odborných (akademických) studií židovských autorů (Rosner, 
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Molsen a Encyklopedia Judaica). Rabín Abraham Rosner ve své dizertační práci (1907) 
Davids Leben und Charakter nach Talmud und Midrash zpracovává postavu krále Davida 
„pro širší charakteristiku Židů v talmudickém období“ (83) na základě rabínských reflexí (na 
rozdíl od Beer-Hofmanna a Heyma, kteří vycházejí z Tanachu). Hlávková na specifika 
rabínské prezentace soustavně upozorňuje. Svou diplomovou práci H.Hlávková uzavírá 
uvedením svého pohledu na postavu krále Davida. V závěru pak Hlávková inspirativně 
srovnává Beer-Hofmannova Davida s rabínským a talmudickým a konstatuje podobnou 
metodu zacházení s předlohou („Beer-Hofmann svým způsobem vytvořil vlastní Midraš“ 103).

K obhajobě mám jen jednu otázku: na čem zakládáte svou tezi, že David byl 
„nevyšším knězem“ (100) a že tuto roli zvládl dobře? Zkuste se s tím vyrovnat s ohledem na 
to, že v Izraeli byla role kněze a krále striktně oddělena (viz Saul).

Diplomandka ve své magisterské práci prokázala, že je schopna kriticky pracovat jak 
s odbornou literárně vědnou literaturou, tak s její pomocí samostatně a kriticky analyzovat 
umělecké dílo. Současně má odvahu zaujímat vlastní stanoviska a přesvědčivě prezentovat jak 
své výzkumy kultivovavým jazykem, tak svůj pracovní postup (metodologii zkoumání). Cíl, 
který si stanovila („vyhodnotit různá pojetí a charakteristiky … Davida z jejího přesahu do 
krásné i vědecké literatury“ 8), se jí podle názoru školitele podařilo naplnit velmi přesvědčivě. 
Diplomová práce Hany Hlávkové je po všech směrech nadstandardní. Navzdory nečetným 
překlepům navrhuji hodnotit ji jako výtečnou (1).

V Praze, dne 18.7.2017 Jiří Beneš


