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Práce pana Hedánka přímo navazuje na velkoryse pojatý projekt zpracování fonologie 

masoretské hebrejštiny, přičemž autor již obhájil disertaci s obdobným názvem, ovšem 

v poněkud širším pojetí na Husitské teologické fakultě. 

Pan Hedánek je již zkušeným badatelem s pozoruhodným rozhledem jak po fonetice a 

fonologii, tak i v biblickém lingvistickém bádání. Vychází z důkladné znalosti biblického 

textu, což se v práci bezpochyby projevuje. 

Z těchto ohledů bylo celkem zřejmé, že práce na disertaci bude samostatná, a tak tomu také 

bylo. Z hlediska školitele bylo vlastně nejdůležitějším úkolem vybrat z široce pojatého 

pohledu, prezentovaného autorem, jasně profilovanou problematiku, která umožní zacílenou 

diskusi a přehledné uspořádání tématu. Z tohoto hlediska se jako nejnosnější jevila právě 

otázka přídavných značek v biblickém textu, kde, navzdory vlastně nepřerušenému tradování 

Bible, se dosavadní výklady pohybovaly v širším rámci a těžko se daly sjednotit (rozsah od 

zvukové stránky až k syntaxi). Další, poměrně rozsáhlé části, zaměřené jak teoreticky (pojetí 

fonologie) i v důsledku prakticky (programovací jazyk umožňující analýzu biblického textu, 

ovšem použitý i obecněji), jsou součástí práce v elektronické podobě (přiložené CD), a je 

pravděpodobné, že je pan Hedánek ještě využije ve svých dalších badatelských aktivitách. 

Předložená práce je tedy uceleným pokusem o nový výklad přídavných značek, zvaných 

teamim, tedy jakési „příchutě“ či „akcenty“, a to z hlediska prozodického, tedy z hlediska 

správné výslovnosti. Tyto značky jsou analyzovány vlastně na samostatné rovině, ovšem ve 

vztahu k textu. Takovýto přístup umožňuje sledovat různé typy vzorců, které se v souboru 

objevují. Pro diskusi o těchto značkách autor vyvinul jednak model grafického zobrazení 

těchto značek a jednak použil statistické veličiny (průměr, směrodatnou odchylku a variační 

koeficienty) k charakteristice postav. 

Vyvinuté techniky jsou aplikovány na různé části Bible, a v obou případech se ukazuje, že 

autorem navržené pojetí je možné, že značky je možno chápat jako záznam správné 

výslovnosti, a navíc při analýze jednotlivých postav (kniha Jób) se zdá, že by mohly být 

využitelné jako charakteristický prvek těchto postav, tedy vlastně k odlišení emocí spojených 

s danými postavami. Analýza rozdílů různých žánrů je spíše tentativní, založená na poměrně 

malém vzorku. Na tomto základě autor soudí, že by záznam prozodie odrážel rozdíly mezi 

žánry, či mezi prózou a poezií. 

Zdá se pravděpodobné, že pro další diskusi bude potřeba analyzovat ještě další části a zkusit 

je vyvinutými technikami srovnat, ovšem už nyní považuji za jasné, že autorem vyvinuté 

techniky jsou z tohoto hlediska přínosné a použitelné v dalším výzkumu. 

Ze všech výše uvedených důvodů považuji práci pana Hedánka za vědecky přínosnou. 

Domnívám se, že splňuje všechny požadavky, kladené na práci disertační, a to jak po stránce 

formální, tak i obsahové. Proto ji doporučuji k obhajobě. 
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