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Vedoucí práce

Petr Šebesta předložil - Viděno V perspektivě nároků kladených na diplomovou práci- velmi
seriózní diplomovou práci z religionistiky, disciplíny, která patří do oblasti společenských
věd.
Na základě současného stavu světového bádání pojednal o třech okmzích
rankřesťanských herezí-judaistických, gnostických a refermních -Marcion a montanisté.
Práce je celá vystavěna na primárních pramenech, které sice necituje i když částečně též
- ze standardních
diplomant čerpá
V hebrejštině, řečtině, koptštině či latině, nýbrž
-anglických překladů raněkřesťanských a patristických pramenů a z pramenných textů
vyšlých V edici Centra biblických studií Akademie věd - „Neznámá evangelia“, též již i
citovaných dle internetové
z českém překladu. Toto založení V primárních pramenech
edice Documents illustrative, nikoli z edice Migneho či pařížských Cretiens - zařazuje práci
i autorem užitu metodu do badatelské úrovně. Kromě
překladu naghamadských
textových nálezů autor hojně čerpá z Flavia Josepha, Ignatia, Hippolyta, Tertuliána, Origena,
Justina Martyra, Eirenaia, Eusebia, Hieronyrna. V případě Eirenaia je třeba ovšem vytknout,
že nevyužil Desoldova kompletního českého překladu Adversus heresaes. Kprimárním
pramenů byl autor diplomové práce doveden literaturou sekundární, např. Encyclopedia of
Early Christianity, českým překladem Harnackových dějin dogmatu a dalšími českými
pracemi z oboru církevních dějin a dějin dogmatu jakož i anglickými odbornými pracemi
Ehrmanna, Richardsona, Riemena, Robinsona, Koestera a Gonzalese, i českým překladem
Nezůstal však u odkazů uvedených sekundární literaturou,
Berhofových Dějin dogmatu.
nýbrž samostatně je dohledal V pramenech V anglickém či českém překladu. Práci Gerda
Lüdemanna: Heretics, The other side of Early Christianity, cituje toliko V poznámce 141, ač
ji ke svému tématu mohl citovat hojněji.
Několik věcných připomínek:
V případě Ebjónů a Nazarenů ponechává diplomant stranou otázku - i když o ní ví (s. 10,
pozn. 32) nesahá-li původ těchto skupin ještě do předježíšovské esénské vrstvy.

-

Podrobnějšího rozvedení by si zasloužila naznačená hypothesa o zajordánských Ebjónech a
gnosticicmemzabarvené odnoži Ebjónů.
otázku, zda Filónem zmínění treapeuti nebyli
Podobně by bylo možné šľreji pojednat
předježíšovskou cumránskou odnoži, či zda označení Nazoréni, dříve než se jedná o skupinu
blízkou Ebjónůrn, nebylo původně V předježíšovské vrstvě, označením
pro převzetí
určitých rituálně- etických závazků jednotlivci, aniž by se ještě jednalo o zforrnovanou
skupinu.

pasáží V Eirenaiově díle Adversus
V pojednání o Montanostech diplomant nevyužil
heresaes, kdy Eirenaios líčí, jak sám - Polykarpem ze Smyrny polaný z Malé Asie do
Lyuonu ( Luguna) V Galii - měl osobní zkušenosti s montanisty z Frygie a jak se snažil
zprostředkovat mezi nimi a římským biskupem Viktorem V otázce data slavení Velikonoc.
Nevyužil též Fundovy studie o montanistech a hypothesy, zda pronásledování V Lugdunu za
Septimia Severa kol.r. 180 nedolehlo na křesťany V tomto městě právě proto, že V tamní
křesťanské obci byli hojně zastoupeni montanisté, radikálně kritičtí vůči římské moci a vůči
křesťanským tendencírn loyálního vztahu vůči Římské říši. Stranou ponechal i možné

souvislosti mezi montanisty a donatisty i možné souvislosti chiliastického a vůči světské
moci odrnítavého křesťanského trendu, s nímž se mnohem později a přec možná ne bez
vnitřní návaznosti- potkáváme u bogomilů, katharů a posléze i radikálních husitů.

-

Přes tyto dílčí připomínky považuji práci za mimořádně kvalitní, metodicky pečlivě
argumentovanou a shrnující současný stav světového bádání.
Formální problém:
Pan Petr Šebesta mi práci odevzdal v úterý, po pátku 11. dubna, protože V pátek 11. dubna
ani v pondělí 14. dubna na fakultě nejsem. Nestihl tak dostát vótu vedoucí katedry, že práce
sice může být přijata z důvodu dílčích úprav maximálně
s týdenním zpožděním, ale to
musí být povoleno vedoucí katedry na základě žádosti podané jí do 11. dubna.
Pan Petr Šebesta též není zařazen do seznamu studentů přihlášených ke státní závěrečné
zkoušce v červnu 2008 - je tedy otázkou zda studijní proděkan vyhoví jeho dodatečné
žádosti o toto zařazení. Tyto okolnosti přenechávám kompetenci vedoucí katedry. Jelikož
se však jedná o jednoho z mých nejlepších studentů v oboru religionistiky a to potvrzuje i
kvalita odevzdané práce, přimlouvám se za vstřícný postup.
V

Praze, 21. dubna. 2008

navržené hodnocení: výborně

