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1. Popis a charakteristika:
Tématem diplomové práce je problematika významu fráze „zatvrzení faraonova srdce“, jak ji
na řadě  míst obsahuje text knihy Exodus v kapitolách 1–15. Autorka si v návaznosti na
velmi  bohaté  dějiny  výkladu  a  interpretace  této  fráze  klade  základní  otázky  nejen  po
přesném významu daných formulací v jejich literárním kontextu a po jejich chápání od
nejstarších dob (od starověkých překladů), ale i po jejich významu v kontextu úvah o dob-
rém a spravedlivém Božím jednání v současnosti (otázka teodiceje).

Práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol. Po úvodu, v němž jsou nastoleny základní otázky
vymezující téma, nabízí kapitola I. (Text, s. 13-66) podrobné pojednání příslušných oddílů
textu  –  ve  znění  hebrejském  i  ve  starověkých  a  novověkých  překladech,  ve  vlastním
překladu s textovými poznámkami, vyznačením klíčových slov, gramatické analýzy a kon-
kordancií. Tato kapitola předkládá přehledně a přesně analyzovaný jazykový a textový ma-
teriál, který sledovanou frázi představuje v plné paletě terminologických a frazeologických
variant,  a  to  v  příslušných  kontextech  a  souvislostech.  Již  ve  vlastních  překladech
příslušných částí textu (výskytů sledované fráze, s. 14n) autorka vyjadřuje své pojetí, totiž
„posílení“, „upevnění“ srdce, případně vyjádření, že srdce faraona „bylo silné“ či „bylo těžké
(nepohybnlivé)“.  Jednotlivé  aspekty významů  jsou přitom přesně  svázány s  konkrétními
terminologickými variantami hebrejského textu, jejich frazeologií a kontexty.

V kapitole II. (Exegeze, s. 67-97) autorka zařazuje sledovanou problematiku do dosti širokého
rámce soustavného výkladu biblického textu. Vymezuje literární kontext a vyjadřuje se ke
stavbě sledované literární jednotky, jakož i k její formě (představuje a kriticky pojednává
různá  pojetí  žánru  pojednávaných textů;  s.  69-71).  V  návaznosti  na  odbornou literaturu
stručně  představuje  jak výsledky diachronních,  tak synchronních výkladů  (s.  71-94),  tak
i „kanonický kontext“, to jest výskyty sledované fráze v ostatních biblických knihách (s. 95-
97). Kapitola však není uzavřena žádným shrnutím vlastního nálezu či vyhodnocením; to je
vyjádřeno až v celkovém závěru práce.
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Kapitola III. (Dějiny výkladu, s. 98-133) přináší bohatý materiál z dějin výkladu a působení
bible, který je prezentován se stručnými anotacemi či poznámkami sloužícími k orientaci
a je seřazen chronologicky (až na drobné výjimky). V úvodu této kapitoly autorka upozor-
ňuje,  že  si  tato  kapitola  nečiní  nárok  na  úplnost;  má  přispět  k  lepšímu  porozumění
pojednávaného tématu, které má své bohaté dějiny působení jak v židovské, tak křesťanské,
tak i obecně kulturní tradici (otázka teodiceje v dějinách evropské kultury). 

Ve stručném  Závěru (s.  134-135)  autorka shrnuje svůj  nález  – rekapituluje  svou tezi,  že
příslušná frazeologie nevyjadřuje myšlenku, že by „Hospodin zatvrdil srdce faraona“; podle
tří rozdílných sloves, které se ve frázích vyskytují, běží o významy (a) „posílit srdce“, (b)
„upevnit či utvrdit srdce“ a (c) „učinit srdce těžkým“ (s. 134). Hospodin přitom není vždy
subjektem  příslušných  sloves.  V  celkovém  závěru  přechází  autorka  do  aktuální  roviny
interpretace a do téměř apologetické polohy (s. 135): 

Pokud  je  můj  výklad  správný,  doufám,  že  se  mi  podařilo  ukázat,  že  není  třeba  mít  strach
z nevypočitatelného,  svévolného,  zlomyslného  Boha,  který  by  bezdůvodně  trápil  faraona,
a dokonce i svůj  vyvolený lid. To ovšem vůbec neznamená, že bychom před ním neměli  mít
bázeň a neměli ho brát vážně. (...)

Rukopis práce pak standardně  uzavírá  strukturovaný  Seznam literatury a  elektronických
zdrojů (s. 136-143). Připojeny jsou přílohy – hebrejský, řecký a latinský text pojednávaných
pasáží podle standardních vydání, vybrané české překlady, vlastní autorčin překlad s makro-
syntakticko-strukturální analýzou a stručný přehled frazeologie s výrazem „srdce“.

2. Hodnocení věcné:

2.1 Téma, jeho vymezení, způsob zpracování
Volba tématu očividně vyplynula z autorčina specifického zájmu a i způsob pojednání na
řadě míst vykazuje existenciální vztah k řešené problematice. To je u teologicky závažných
témat na jedné straně velkým přínosem (nejen v aspektu motivace), na druhé straně to může
být úskalím (mj. v tendenci k apologetice). V tomto ohledu zvládla autorka pojednat své
téma velmi solidně. Její přístup a uchopení tématu odpovídá standardní biblicko-teologické
studii a zvolené postupy vyplývají z povahy pojednávaného materiálu. 

Terminologické i frazeologické analýzy v kapitole I.  provedla autorka přesně,  přiměřeně
jazykovému svérázu zvolených textů v daných kontextech. Pečlivá a přesvědčivá je jak její
analýza významů jednotlivých termínů (s rozlišováním významu slovesných kořenů podle
kmenů), tak zpracování textových a překladových variant.

Výklady v kapitole II. jsou – zcela pochopitelně a naprosto oprávněně – opřeny o odbornou
literaturu, kterou autorka vytěžila a jejíž nálezy přehledně uvádí. Je ale možné klást si otáz-
ku,  nakolik  je  vlastně  přínosné  obšírně  pojednávat  diachronní  analýzu  pojednávaných
(kon)textů, když to pro vlastní tezi k tématu nic podstatného nepřináší; nicméně, naprosté
pominutí této perspektivy by také nebylo na místě. V daném tvaru pojednání je však škoda,
že se autorka k referovaným nálezům nevyjadřuje hodnotícím způsobem a spokojuje se jen
s deskriptivním popisem. Na několika místech přitom osvědčuje dobrý nadhled a s využitím
vlastních argumentů vstupuje do kritické polemiky s autoritami oboru (např. s. 71).

V kapitole III. je tento referující ráz snad ještě  výraznější.  Místy text působí dojmem jen
seřazených a mírně anotovaných excerpt. Jakkoli zajisté má cenu shromáždit a prezentovat
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k dané problematice bohatý materiál, v kontextu kvalifikační (diplomové!) práce je na místě
čekat materiál důkladněji zpracovaný a pro sledované téma jasněji vyhodnocený. V daném
tvaru by možná bylo v hodnější celou třetí kapitolu stručně shrnout a shromážděný materiál
vyčlenit až mezi  přílohy. 

2.3 K některým dílčím jednotlivostem:
2.3.1 V  některých  pasážích  autorka  postupuje  zbytečně  zeširoka  a  rozmělňuje  tak
pozornost k hlavní linii svého tématu. Například na s. 72n otevírá obecný výklad o doku-
mentové  hypotéze,  který  k  aktuálnímu stavu  bádání  již  po  řadu  desetiletí  nepatří  a  ke
studovaným  jevům  specificky  de  facto  ničím  důležitým  nepřispívá  (kromě  aspektů
problematiky v dějinách bádání).

2.3.2 Představení diachronní analýzy (s. 76) není nijak vyhodnoceno, zůstává u referátu
(založeném de facto jen na Childsovi a Wilsonovi). Přitom není jasné, čím toto pojednání k
tématu přispívá.

2.3.3 Velmi pozoruhodná je vlastní teze v závěru synchronní analýzy (vyhodnocení, s. 76),
představující „zápas dvou vůlí“. Tento svébytný důraz by bylo možné silněji uplatnit také v
celkovém závěru práce (finální tezi).

2.3.4 Nepochybně  oprávněný  je  důraz  autorky  na  roli  rétorických  a  naratologických
aspektů  analýzy,  konkrétně  na  rozlišování  výroků  (výskytů  sledované  fráze),  pokud  se
vyskytují v přímé řeči aktérů, od případů, kdy se jedná o výpovědi vypravěče. V některých
pasážích se ovšem zdá, jakoby autorka přímé řeči, kde promlouvá Bůh sám, pojímala téměř
jako výpovědi autoritativním „Božím hlasem“ (přehnaně řečeno jako ipsissima verba). Zde je
na místě  vznést  metodicko-hermeneutickou otázku,  jaká je  role  (funkce)  přímých řečí  v
žánru vyprávění  – není  to  „jen“  prostředek  vypravěče,  jímž svrchovaně,  jako suverénní
strůjce vyprávěného příběhu otevírá „okno přímé komunikace“ pro jednající postavu svého
příběhu a budí tím u posluchačů (adresátů) svého vyprávění „iluzi“, že jsou bezprostředními
svědky  promlouvání  mluvící  postavy  (aktéra  příběhu)?  –  Jakkoli  je  zajisté  na  místě
rozlišovat, co říká vypravěč a co o sobě či o druhých říkají jednotlivé postavy příběhu, není
v  posledu  vztah  k  „vnějšímu  světu“  posluchačů  ve  všech  úrovních  komunikace
prostředkován „vševědoucím a všemohoucím“ vypravěčem?

2.3.5 V  některých  pasážích  není  dostatečně  vyjádřeno,  jakou  „autoritu“  a  jakou
„aktuálnost“ mají některé uváděné a citované tituly odborné literatury. Vedle standardních
monografií a studií současné (i zcela recentní) starozákonní biblistiky se objevují výpisky a
citáty z obecněji zaměřených publikací, a to i více než dvě generace staré (např. Novotného
Biblický slovník), aniž by byl vyjádřen jakýkoli odstín váhy, platnosti a aktuálnosti uvádě-
ného argumentu.  To se týká také celé třetí  kapitoly, která postupně  uvádí řadu různých
výkladů a interpretací pojednávaných textů. Tato pasáž působí jako kaleidoskopická sbírka,
u níž je čtenář práce ponechán jen svým vlastním analytickým a hodnotícím soudům.
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3. Hodnocení formálních náležitostí:
Po formální stránce je rukopis zpracován velmi pečlivě. Práce je vyhotovena podle zásad
a standardů, které jsou pro kvalifikační práce stanoveny. V typograficky poměrně náročném
rukopise (graficky odlišené pasáže,  hebrejština kvadrátním písmem, řečtina alfabetou),  je
přitom naprosté  minimum překlepů  či  textových  chyb.1 Jedinou  soustavně  se  opakující
typografickou  nepřesností  je  podoba  patových  poznámek,  které  nejsou  uváděny  jako
formální „věty“ (velké písmeno na začátku a tečka na konci).

4. Závěr:
Předložená diplomová práce je bezesporu zdařilá. Přesvědčivě dokládá, že autorka je pokro-
čilým způsobem obeznámena se současnou starozákonní biblistikou a že dokáže samostatně
kriticky  analyzovat  a  v  příslušných  kontextech  vykládat  biblické  texty.  Její  zpracování
daného tématu vykazuje jak náležitou přesnost a smysl pro detail, tak orientaci v širším poli
starozákonní vědy včetně interdisciplinárních přesahů do jiných oblastí oboru teologie.

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Při hodnocení doporučuji vyjít od klasifikačního stupně velmi dobře (B). 

V Chotěboři, dne 7. září 2015 ____________________

Prof. ThDr. Martin Prudký

1 Zde uvádím několik drobných jednotlivostí:

Na s. 41 má být v mezinadpisu zkratka hi (nikoli ho).

Na s. 52 (1. řádek druhého odstavce shora) má být „souvisí“ (nikoli „souvidí“).

Na s. 71 (poslední řádek) má být „různých“ (nikoli „růtných“).

Na s. 86 (pozn. 214) má být „Frethaim“ (nikoli „Freitham“).

Na s. 93 (3. řádek odspodu) má být subjekt věty „farao na tuto milost … reaguje“ (nikoli „Hospodin“).

Na s. 95 (4. řádek čtvrtého odstavce shora) má hebr. termín po dvakrát pi כבד (nikoli כדד).
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