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 Bc. Miloš David si za téma své magisterské práce zvolil mimořádně zajímavé téma IV. 
ekumenického sněmu v Chalkedonu, jenž se sešel v roce 451. Zohledňuje pohled na tento 
významný církevní sněm jak chalkedonské orthodoxie, tak nechalkedonského koptského 
prostředí. Pojednává o tom, co tomuto sněmu předcházelo. Všímá si jeho svolání a průběhu, 
významu i důsledků. Hovoří o teologických i neteologických důvodech, proč Koptové až 
dosud odmítají Chalkedonský sněm přijmout. Pozornost je věnována též postoji křesťanské 
Orthodoxie k monofyzitismu a koptské nechalkedonské christologii. 

  

K magisterské práci M. Davida bych měl tyto připomínky: 

 Formulaci na s. 18, že Kristovo lidství „bylo potlačeno božstvím“ (hovoří se o učení 
Apollinaria) nepovažuji za vhodnou. S. 27 – o titulu alexandrijských patriarchů – papež. 
České papež vychází z latinského papa = otec. I na Západě se toto označení papa – papež 
neužívalo v prvním tisíciletí křesťanské éry výlučně ve vztahu k římskému biskupovi. Tak byl 
například označován v prostředí keltského křesťanství sv. Dubricius i sv. Patrik. S. 28 – 
formulaci údajně převzatou z 1. pravidla sv. Basila v tomto pravidle nenacházím. Srovnej: 
Pravidla všeobecných a místních sněmů. Praha 1955, s. 167 – 168. Sv. Augustin nebyl 
biskupem Kartága, ale Hippo Regius – s. 34. S. 53 – na rozdíl od některých názorů vladyky 
Kallista Ware vyjádřených v jeho knize Cestou Orthodoxie (s. 84 – 85), o. Romanides říká, že 
se pouze Kristus narodil bez hříchu a byl zdravý (… was also born free from sickness). 
Srovnej: Empirical Dogmatics, díl 1, s. 294. Na s. 117 – „víra otců Theodora a Cyrila“ – má 
být Theofila a Cyrila. 

 V případě, že by kandidát chtěl svoji práci nebo její část publikovat, byla by nezbytná 
důkladná redakční úprava. 

  

Nehledě na některé připomínky rád doporučuji magisterskou práci Bc. Miloše Davida 
k přijetí. 

 

 Navrhované hodnocení: výborně. 
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