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Exegeze a interpretace
starozákonních textů

(písařův kolofon, L19)

A. Uvedení – věcně i formálně
1. Anotace předmětu:
(viz studijní plán)
Jednosemestrové dvouhodinové cvičení, "dílna" badatelské práce na vybraných
biblických textech či biblicko-teologických tématech.
Součástí semináře je samostatné zpracování přidělených textů, rešerší a materiálů pro
jednotlivá zasedání.
Uzavřeno zápočtem, jehož předpokladem je přijetí seminární práce (exegetický či
biblicko-teologický paper dle zadání).
věcná náplň semináře:
 exegeze starozákonních textů (konkrétní výklad, exegetická dílna);
 interpretace SZ v životě církve; perikopy (dějiny působení v křesťanské i židovské
tradici; současná odborná biblistika);
 hermeneutická reflexe – základní otázky a problémy křesťanské interpretace
starozákonních textů.
"formální" náležitosti a požadavky:
předpokladem je složená 1. odb. zkouška (všech disciplín);
 přítomnost při zasedáních;
 aktivita, průběžná práce, příprava textů na všechna zasedání;
 vedení protokolu ze zasedání seminářů – stručná anotace;
 požadavky na udělení zápočtu: soustavná aktivní prézence a celkem čtyři vlastní
příspěvky (viz níže).


2. Základní doporučená literatura (orientační výběr):
J. H. HAYES (ed.), Dictionary of Biblical Interpretation, Nashville 1999;
J. BARTON, The Cambridge Companion to Biblical Interpretation, Cambridge 1998;
M. OEMING, Úvod do biblické hermeneutiky, Praha 2001;
H.-J. BOECKER (e.a.), Altes Testament, Neukirchen 1989;
H. D. PREUSS, Theologie des Alten Testaments, Stuttgart 1991n;
W. BRUEGGEMANN, Theology of the OT: Testimony, Dispute, Advocacy, Minneapolis 1997.
B. S. CHILDS, Biblical Theology of the Old and New Testaments: Theological Reflection on the
Christian Bible, Minneapolis 1992. [něm.: Die Theologie der einer Bibel, Freiburg 1994.]
J. BARR, The Concept of Biblical Theology. An Old Testament Perspective, Minneapolis 1999.
J. L. MAYS (e.a.), Old Testament Interpretation: Past, Present, Future, Nashville 1995;
M. SAEBO (ed.), Hebrew Bible / Old Testament. The History of Its Interpretation: From the
Beginnings to the Middle Ages (Untill 1300), Göttingen 1996;
J. GOLDINGAY, Models for Interpretation of Scripture, Grand Rapids 1995;
W. BRUEGGEMANN, Texts Under Negotiation: The Bible and Postmodern Imagination, Minneapolis
1993.
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B. rozčlenění práce – požadavky a termíny:
Přehled:
seminárně
(při konzultacích)
samostatně
vypracovat
+ v závěru
odevzdat
termíny:

1.
2.
3.
4.

výklad a interpretace přiděleného oddílu textu
recenze dílčí monografické studie
zpracování látky k biblické teologii a hermeneutice
seminární exegetická písemná práce (paper)
– podrobnosti viz níže –

položky 1, 2 a 3 v průběhu semináře (vše do 19.5.2007 !).
položka 4 do pondělí 30. dubna 2007.
uzavření semináře, udělování zápočtu: 19.5.2007.

Materiály kurzu jsou dostupné na portálu MOODLE (www.etf.cuni.cz/moodle):
Kurz:
ETK1021: Seminář SZ (komb.)
prorok
Klíč:

ad 1.: Výklad a interpretace textu
Hlavní oblast práce v semináři. Každý účastník semináře si samostatně – případně ve dvouaž tříčlenném týmu – zpracuje výklad textu a problematiku jeho interpretace podle zadání.
Podmínka práce v týmu: nikoli dělba práce, nýbrž kooperativní zpracování „všeho všemi“!
Texty: Dt 18,15-22; Gn 32,23-33
K postupu viz Položky exegeze a interpretace – přehled.
ad 2.: detailní odborný problém a jeho kritické posouzení
(analytická studie)
Každý účastník semináře přečte a zpracuje stručnou cizojazyčnou odbornou studii (např. článek z odborného časopisu či sborníku) k probíranému tématu.1 Formou zpracování by měla
být odborná recenze2 o rozsahu 2-3 normostrany (tj. 2600 až 4400 znaků vč. mezer) dle
následující osnovy:
1. stručná anotace (abstrakt), tj. stručné sumární představení obsahu, zařazení do
kontextu a představení hlavní teze studie; celkem max. 600 znaků (včetně mezer).
2. bodová osnova; tj. přehledný referát obsahu, hlavních postulátů a jejich argumentů;
celkem max. 60% rozsahu.
1

Volba dle seznamu doporučených studií, případně na základě vlastního návrhu; viz
knihovna (časopisy, sborníky); bibliografické databáze ATLA, BILDI apod.
2
Stanislav Segert, "Jak recenzovat knihy", in: Teologická reflexe 1995/2 , separátní příloha
(kopie k dostání v knihovně ETF).
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3. hodnocení nebo alespoň zařazení do současné scény, význam příspěvku; minimálně
600 znaků.
Jedná se o pracovní materiál pro potřebu semináře…
Nicméně, formální stránka zpracování musí odpovídat standardním požadavkům úpravy
písemných prací (jako rukopis časopiseckého příspěvku typu "recenze"; opatřeno záhlavím
s názvem kurzu, jménem, datem atd.).
ad 3.: biblická teologie a hermeneutika (systematizující studie)
V závěru semináře bude rozprava k základním otázkám výkladu a interpretace starozákonních
textů v kontextu křesťanské teologie (hermeneutiky SZ); četba doporučených textů, příprava
tezí či otázek pro diskusi.
ad 4.: seminární exegetická písemná práce (paper)
Samostatně zpracovat výklad jednoho ze zadaných textů (viz níže).
Ve vší stručnosti pojednat položky exegeze a interpretace, pokud jsou pro daný text
relevantní.
Vlastní text formulovat jako odbornou studii – spíše tezovitě (vyhodnocený materiál +
výkladové poznámky), nikoli literární esej!
Zpracování musí ctít formální náležitosti písemné práce.3
Výběr textů ke zpracování (alternativně):
1.
Gn 20,1-18
3.
Ž 80
mp / 13.10.2006

3

Náležitostí jsou popsány v dokumentu Úprava písemných akademických prací
[www.etf.cuni.cz/kat-sz/manual4.pdf].

06sem-komb-00-anotace.doc

-4-

prudky@etf.cuni.cz

