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V úvodní kapitole věnované zejména Hansi Ktingovi a jeho projektu světového étosu nás 
autorka seznamuje s hlavními důvody, obsahy a zásadami mezináboženského dialogu. 
Mezi důvody uvádí jednu z variant Ktingova často citovaného výroku: "Není míru mezi 
národy bez míru mezi náboženstvími." Náboženství v roli garantů morálky by neměla být 
příčinou konfliktů a nenávisti, nýbrž naopak míru a vzájemného porozumění. Do obsahů 
meÚnáboženského dialogu klade různé obecné etické otázky. Nejvíce místa v této 
kapitole věnuje principům vedení mezináboženského dialogu, velkou inspiraci shledává 
v Platónovi a Buberovi. Škoda, že do svého výběru nezahrnula též E. Lévinase, který 
Buberovu reciprocitu považuje za naivní a naopak zdůrazňuje nutnost nerovnosti pro 
samotné zahájení dialogu. V závěru kapitoly uvádí jako odstrašující příklad 
mezináboženského dialogu článek P. Černého z časopisu Brána a zároveň jej podrobuje 
kritické analýze. Domníváll\ se, že zde P. Černému více než jen trochu křivdí. P. Černý 
chtěl pouze říct, že do mezináboženského dialogu musí křesťan vstoupit jako křesťan, 
jinak to už není mezináboženský dialog. Za velice subjektivní též považuji názor v závěru 
(s. 25) a myslím, že je to i jedna z věcí, která by mohla být diskutována při obhajobě: 
"Přestože Erazim Kohák zmiňuje, že je jedno, zda se své "pravdičky" křečovitě drží 
zastánce nějaké politické strany, či někdo, kdo se opírá o doslovný citát z Bible nebo jen 
někdo, kdo si zkrátka stojí za svou teorií, verze, kdy se někdo drží doslovného citátu 
z Bible (či Koránu apod.), je tou nejhorší." 
Další tři kapitoly jsou věnovány třem velkým "abrahámovským" náboženstvím. V druhé 
kapitole věnované islámu se snaží vyložit jeho základní principy a popsat jeho 
nejdůležitější směry. Patrně nejvíce oceňuje jeho universalistické tendence. Toto 
směřování jako jedna z hlavních intencí Proroka nachází své pokračovatele spíše 
v súfismu než islámském fundamentalismu. Za zajímavé považuji její hodnocení českého 
islámu jako blízkého umírněnému a universalistickému súfismu. Bezpochyby nejlépe 
vychází z jejího hodnocení judaismus zejména díky jeho historické zkušenosti menšiny 
v prostoru většinových náboženstvích, která neustále hledala prostor k dialogu. Na 
křesťanství (téma čtvrté kapitoly) je nejvíce ceněno období dvacátého století, které 
otupilo hrany ostrým interkonfesijním sporům v ekumenickém dialogu, ale i rozvinutí 
dialogu tzv. širší ekumeny a to zejména s judaismem, do něhož v současnosti vstupuje i 
islám. 
Ačkoli se o mezináboženském dialogu napsala řada studií, nepatří tato oblast k snadným 
tématům, neboť si vyžaduje velice dobrou znalost jednotlivých náboženství (tj. jejich 
principů, směrů a v neposlední řadě i spirituality). I dobrý teolog se často zmýlí na půdě 
vlastního vyznání, natož v pohledu na jiné náboženství. Právě to mi trochu chybělo na 



hodnocené práci. Trocha historie a morálky bez hlubší opory v teologii a spiritualitě. Na 
druhé straně oceňuji osobní zaujetí autorky pro věc samu, a ačkoli se s řadou jejích 
komentářů neztotožňuji, líbí se mi jejich přímost. V poněkud stručném závěru vystihuje 
jeden ze základních problémů náboženství, jímžje zneužívání jejich myšlenek za účelem 
dosažení určitých mocenských cílů. 
K formální stránce: Autorka by dle mého měla v diplomové práci ocitovat alespoň 
nějakou zahraniční literaturu, u takovéhoto tématu by to jistě nebyl problém. U citací by 
se měla řídit současnými citačními normami. V práci je též řada překlepů, hlavně v druhé 
části práce. Celkový dojem: Myslím, že práce je trochu šita horkou jehlou. Přesto jsem 
v práci vypozoroval rysy nadání velice srozumitelně formulovat své postoje. Práci 
hodnotím někde mezi 2-3. 


