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Michal Štěpán předkládá diplomovou práci s tématem 4. kapitoly Janova evangelia. Už
hlavní nadpis "Osobní setkání s Ježíšem otevírá cestu k vnitřní proměně" napovídá, že
autorovi půjde nejen o biblický komentář dané perikopy, ale o jeho spirituální interpretaci.
Lze konstatovat, že Štěpánova práce zůstává prací biblistickou, protože obsahuje poctivé
pasáže exegetického rázu. Navíc je autor prokládá hermeneuticko-teoretickými
pojednáními o dějinách forem, obecně o exegetických metodách a charakteru Janova
evangelia. Tyto texty ale nepůsobí - na rozdíl od mnohých podobných prací - v textu
nesourodě a je třeba pochválit jejich věcnost a erudovanost. Za hlavní přínos práce považuji
snahu studenta propojit exegetické čtení textu s jeho možnou existenciální a spirituální
intepretací. Lze konstatovat, že autorův postup je metodicky spolehlivý a legitimní.
Vedle vlastní práce s evangelním textem autor konzultuje literaturu dostupnou v českém
jazyce (na jedinou výjimku - Ch. D. Dodd). To samo o sobě není špatné, ale přece jen to
značně omezuje možnosti studenta konzultovat širší vědeckou základnu. Výčet děl zahrnuje
i nejnovější tituly, jako je např. komentář J. Roskovce. Počet titulů bibliografie je značný,
jsou mezi nimi i popularizující a obecně teologická díla. Je ovšem třeba vyzdvihnout, že
Štěpán se občas konfrontuje s názory, které jsou křesťanské teologii cizí (zejména R.
Steiner a citované dílo). Tuto stránku lze uzavřít tak, že student při vědomí si omezeného
přístupu k cizojazyčné literatuře projevil enormní snahu soustředit z české literatury vše, co
mu mohlo přispět ke zdárnému splnění jeho úkolu.
Styl práce je velmi čtivý, jasný a srozumitelný. Je třeba pochválit, že autor i v exegetické
části formuluje svůj výklad jako souvislý text, a ne v útržkovitých poznámkách, jak to
někdy bývá zvykem. Práce je formálně čistá. Jen drobná poznámka k citování literatury: u
encykliky "Deus caritas est" by měl být Benedikt XVI. zařazen abecedně pod "B", protože
je formálně vskutku autorem tohoto textu. A potom u komentáře z řady Sacra Pagina je
autorem daného svazku pouze Fr. J. Moloney (D. J. Harrington je pouze editorem celé řady,
tudíž by jeho jméno nemělo v autorské pozici vystupovat).
Závěrem konstatuji, že podle mého soudu M. Štěpán své zadání splnil a předložil dílo, ve
kterém prokázal základní dovednosti vědecké metody a samostatné práce s biblickým
textem i se sekundární literaturou. Rád jeho práci doporučuji k obhajobě.
3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
1) Literní a duchovní smysl Písma v současné exegezi
2) Jak Janovo evangelium pracuje se starozákonními texty?
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