Posudek diplomové práce
Téma: Ježišova požiadavka chudoby. Perikopa o bohatom mládencovi (Praha 2017)
Autorka: Roman Černica, B.A.
Vedoucí práce: Jiří Lukeš, Th.D. (katedra biblistiky a judaistiky HTF UK)
Formální kritéria a popis práce: Diplomová práce, předložená na katedře biblistiky a
judaistiky HTF UK v Praze, splňuje všechna formální kritéria stanovená pro vypracování
diplomových prací na UK v Praze.
Práce obsahuje „Prehlasenie“ o samostatném vypracování, „Anotáciu“, „Klúčové slová“,
„Obsah“ i „Zoznam skratiek“. Čítá celkem 83 stran, přičemž vlastní text začíná na str. 9
„Úvodem“ a končí „Závěrem“ na str. 78. Součástí práce je anglické psané „Summary“ (str.
83), jemuž předchází členěný „Zoznam použitej literatúry“ (str. 79-82). Autor pracuje
s elektronickými zdroji a prezentuje rozsáhlý seznam cizojazyčných titulů (anglických,
německých i francouzských), ze kterých těžil. Přesto mezi nimi nejsou odborné žurnály (!) a
renomované encyklopedie a slovníky.
Práce je rozčleněna do pěti dále strukturovaných kapitol („Historický Ježiš v Markovom
evanjeliu“ /str. 10-19/, „Historický Ježiš a Marek v očiachch súčasného bádania“ /str. 20-26/,
„Podobenstvo a jeho výklad“ /str. 27-45/, „Ježiš a chudoba“ /str. 46-49/, „Exegéza perikop“
/str. 50-74/), jež na sebe navazují a plynule rozvíjejí řešené téma.
Jazyk, struktura a obsah práce: Práce je psána poměrně kultivovaným jazykem, zapracovává
patřičnou odbornou terminologii, je čtivá, kapitoly jsou logicky navazující a obsažné.
Pravopisné a stylistické chyby nejsou časté, ač by formulace mohly být místy sofistikovanější
a propracovanější.
Osnova práce je promyšlená, směřuje od otázek obecných a teoretických k vlastní exegezi
textu. Autor se v průběhu celé studie drží tématu, zkoumaný problém pojednává komplexně
a dílčím otázkám věnuje adekvátní pozornost. Zaměřuje se důkladně na literárně-kritické
otázky, na dějiny moderního bádání a neuniká mu ani soudobá diskuse v oblasti orality a
sociální paměti, což je nutné náležitě vyzdvihnout.
Kromě zohlednění děl z „počátků“ kritického bádání (Wrede, Schweitzer, Bultmann, Dibelius)
těží autor také z odkazu K. L. Schmidta, C. H. Dodda či W. Marxena a přechází k současným
autorům jako je Ong či Kelber. Kritická exegeze a rozsáhlé dějiny bádání staví před autora
řadu otázek, kterých si je vědom, poctivě je zpracovává (v rozsahu přiměřeném pro
diplomovou práci), avšak ve své vlastní exegezi, kterou prezentuje jako poslední část svého
díla (str. 46-74), se těmito přístupy ovlivnit prakticky nenechá. Stejně tak je tomu
s badatelským proudem „Jesus Seminar“, jakož i se stanovisky J. D. G. Dunna či R. Horsleye.
Za pozornost stojí třetí kapitola věnovaná podobenstvím, kde autor vybírá jemu blízké
náhledy na problematiku a hledá vhodný hermeneutický přístup k textům podobenství (str.
27-45; Blomberg, Osborne, Via, Schottroff). Využívá zde nejmodernější zdroje a je si vědom
vývoje bádání v této oblasti (směřuje od Strause a Jülichera k Doddovi či Jeremiasovi a
neunikají mu ani pohledy Funka, Theissena či Merzové). Problematické však je, že se těžiště
práce nenachází ve vlastní exegezi autora, ale přesouvá se spíše do předchozích kapitol, třetí
a čtvrté, jež jsou velmi dobře zpracovány a jsou uvážlivým teoretickým přehledem
rozhodujících etap bádání. Hodnotou informací i zpracováním převyšují exegetickou část i
kapitoly první a druhá, kde jsou řešeny „úvodové“ otázky, avšak ve vztahu k tématu a
náležitě erudovaně. Otázkám chudoby, jež jsou hlavním tématem práce, se autor věnuje až

ve čtvrté kapitole (str. 46-49) a ve svých exegezích, kde ale především komparuje evangelijní
texty (Mk 10,17-31; Mt 19,16-30; Lk 18,18-30) a neopomíjí „blahoslavenství“. Ač autor
předvedl znalost problematiky, výbornou orientaci v moderní teologické diskusi, vztažené ke
zvolenému tématu, jakož i trpělivost při práci s cizojazyčnou literaturou, nedokázal
teoretické předpoklady uplatnit v exegezi. Ta se omezuje toliko na komparaci novozákonních
perikop a etická ponaučení směřující k dnešnímu čitateli biblických textů. Do svých textových
analýz autor kritickou exegezi prakticky nevpustil a chybí mu „exegetická odvaha“ nutná pro
proniknutí do nitra biblického textu. Na základě takovéto exegeze nelze formulovat odvážné
závěry, jež mohou i pro dnešek něco znamenat. Oříkat „staré známé“ v době, která
potřebuje nové formulace a opětovnou inspiraci k hledání významů biblických textů, nestačí!
Únavné jsou rovněž dlouhé pasáže řeckého textu se slovenským překladem autora (např. str.
58-60). Stačil by pouhý překlad do slovenštiny s odkazem na použitý řecký text. Bezesporu je
nutné ocenit, že autor s řeckým textem pracuje a je sám schopen překladu pro exegetické
účely.
Pátá kapitola práce kazí dojem z předchozí četby výstižně zpracovaných pasáží. V rámci
exegezí mohl autor polemizovat se stavem bádání, mohl prezentovat některý z přístupů
k textu či dát prostor vlastní invenci. Nic z toho však nenabízí.
Problematické je rovněž autorovo stanovisko, kde říká na straně 36: „Musíme byť opatrní,
keď formulujeme doktríny na základe určitých rysov podobenství.“ Je otázkou, zda se dá
vůbec na základě podobenství vytvářet určitá dogmatická teze. Nejde zde o opatrnost, ale o
nemožnost. V potaz je nutné vzít soudobé bádání o podobenstvích a uvědomit si, že řada
podobenství má metaforický či metonymický charakter a jsou významově otevřená (viz P.
Ricoeur). Minipříběhy a minidramata podobenství mají konfrontovat, ukázat na nutnost
rozhodnutí a protikladnost či neslučitelnou dualitu postojů, na Ježíšovy důrazy v rámci jeho
reformy judaismu či na eschatologickou blízkost království Božího. Koloritem je svět
judaismu, helénistické kultury, prostředí Palestiny, rané církve, odložená parusie atd.
Stanovení doktrinálních otázek v oblasti biblické teologie rozhodně není primární a současné
bádání si tyto cíle neklade. (Jiná situace samozřejmě může být v řadě evangelikálních
organizací, kde má dogmatika stále preskriptivní úlohu ve vztahu k biblické teologii a biblická
teologie bez kritických analýz zase určuje možný rozsah dogmatiky.) Tím, že autor při exegezi
vychází toliko z komparací a bezprostředně vstupuje do etických ponaučení, nevyčerpal
možnosti současné exegeze a stavu bádání, který sám prezentuje. Pozitivní je, že se neuchýlil
toliko k lingvistice, sociologii či psychologii, ale „dělá teologii“ (ač v omezeném rozsahu).
Paradoxem práce tedy je, že autor prokazuje znalosti, které následně neuplatní. Rovněž
exegetické výtěžky nejsou rozsáhlé a o samotné chudobě a Ježíšovu požadavku chudoby
mohlo ve finále zaznít více. Strohý „Závěr“ jako sumarizace není dostačující.
Hodnocení a klasifikace: I přes uplatněné výhrady, jež se týkají převážně poslední kapitoly
práce (která měla být jejím vrcholem, a není), je nutné ocenit předchozí čtyři kapitoly,
autorovu sečtělost, přehled ve vytyčené oblasti bádání a práci se zahraniční literaturou.
Otázka kritické exegeze je věcí autorova předporozumění či konfese, a snad i tento posudek
přispěje k tomu, že si autor uvědomí, že neuplatněné vědomosti a neaplikované postupy, o
kterých autor ví, nevedou k efektivnímu rozkrytí biblických textů. Jestliže „teoretická část“
práce byla na výbornou (1), její „praktická část“ je na dobře (3). Celkové hodnocení
diplomové práce je tedy velmi dobře (2).
Dne 31.8.2017 v Praze

Jiří Lukeš

