
OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

habilitačnej práce S.S.L. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD., v odbore katolícka teológia. 

 

Téma habilitačnej práce: Exegeticko-teologická analýza žalmov 93 – 96 a ich kontextuálne čítanie 

Oponent: prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD. 

 

Vo svojom posudku sa chcem vyjadriť k týmto hlavným aspektom habilitačnej práce:  

1. Aktuálnosť zvolenej témy, 

2. Naplnenie stanoveného cieľa práce,  

3. Metóda spracovania, 

4. Výsledky habilitačnej práce. 

 

1. Aktuálnosť zvolenej témy: 

 

Habilitačná práca Dr. Jančoviča je výstupom nielen jeho vedeckého exegetického bádania pri 

príprave komentára k Žalmom 76 – 100 (KSZ, zv. 6), ako to spomína v úvode práce (s. 5), ale i jeho 

mnohoročnej práce pedagóga biblických vied na RKCMBF UK, vedca - filológa v SÚJS SAV 

i verejnosti známeho popularizátora Svätého písma na Slovensku. Príprava kvalitných komentárov 

v slovenskom jazyku ku Knihe žalmov, ktoré patria medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy, 

je veľmi aktuálna.  

 

2. Naplnenie stanoveného cieľa práce: 

 

Dr. Jančovič v prvých štyroch kapitolách analyzoval žalmy 93 – 96. Po preklade každého žalmu  

sa v textových poznámkach venoval predovšetkým dôležitým syntaktickým a sémantickým problémom 

textu. V komentári predstavil možné interpretácie textu za pomoci vedeckých komentárov uznávaných 

autorov, ako aj vlastných štúdií. V časti Kompozícia čitateľovi ponúkol syntézu a dynamiku 

jednotlivých žalmov. Cieľom poslednej kapitoly je prezentácia charakteristík a teológie Pánovho 

kráľovstva, a to pomocou kontextuálnej lektúry štyroch žalmov, čím naplnil plánované zadanie 

habilitačnej práce.  

 

3. Metóda spracovania: 

 

V práci je vhodné použitie exegeticko-teologickej analýzy štyroch žalmov. Opodstatnený je tiež 

analytický prístup v sekcii komentárov (1.3, 2.3, 3.3, 4.3), v ktorých sú analyzované jednotlivé slová, 



resp. skupiny slov vo veršoch jednotlivých žalmov. Čitateľ v nasledujúcich podkapitolách (1.4, 2.4, 3.4, 

4.4) môže oceniť celostné chápanie žalmu. Historicko-kritický prístup bádania vybraných žalmov Dr. 

Jančoviča je v poslednej kapitole doplnený o kánonický prístup /autor sa mu venoval v článku 

Kánonický prístup, podporné inštrumentárium tézy Božie slovo - duša teológie. In: Acta facultatis 

theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis 10 (1/2013), s. 2-19/, ponúkajúci ďalšie aspekty 

literárno-teologickej interpretácie žalmov v literárnom celku Žaltára.  

Práca má vedecký štýl, v závere s predstavením zhrnutia výsledkov analýz. Metóda uvádzania 

poznámok a bibliografické zápisy sú jednotné a presné podľa zvoleného spôsobu citovania Chicago 

14B.   

 

4. Výsledky habilitačnej práce: 

 

Medzi zásadne výsledky autora práce patrí konštatovanie, že skúmané Ž 93–96, ktoré sú 

súčasťou zbierky Ž 93–100 o PÁNOVOM kraľovaní, prostredníctvom viacerých doložených motívov 

posilňujú tému PÁNOVHO kraľovania v koncentrovanej teokratickej perspektíve. V teologickom 

itinerári Žaltára predstavuje zbierka účinnú teologickú odpoveď na katastrofu zničenia Jeruzalema 

a judského kráľovstva (s. 85). Pričom podľa autora „z analyzovaných žalmov sa dá utvoriť kánonický 

profil PÁNOVEJ vlády a kraľovania“ (s. 83). Mohol by autor práce vysvetliť, čo myslí pod týmto 

„kánonickým profilom PÁNOVEJ vlády“? Charakteristickou črtou analyzovaných žalmov, ako i celej 

zbierky Žalmov PÁNA-kráľa je predstavenie spôsobov PÁNOVHO kraľovania v rôznych priestoroch. 

Autora sa chcem spýtať, ako priestorová tematizácia kráľovskej vlády, o ktorej hovorí tiež v práci (s. 

82.84.85.86), korešponduje s dosahom a profitom Božieho kráľovstva pre národy (s. 85-86) a pohanov 

(Ž 96)? 

 

Záver : 

 

Odporúčam, aby S.S.L. Ing. Jozefovi Jančovičovi, PhD. po úspešnom vypracovaní habilitačnej 

práce a po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v odbore katolícka teológia bol udelený 

vedecko-pedagogický titul „docent“ (v skratke „doc.“). 

 

 

V Košiciach, 15.8.2020  

 

 

prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD. 


