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Kateřina Židů: 

Světový étos a jeho reflexe v islámu, judaismu a křesťanství 

(posudek od vedoucího diplomní práce) 

Diplomantka se ujímala práce na závažném nábožensko etickém tématu s velkým 

zájmem. Později ji však zdravotní potíže a časový tlak přiměly práci oproti původní 

představě zjednodušit. Reflexe Kiingovy globální etiky měla být původně sledována i 

jmenovitě v českém prostředí. Do určité míry K. Židů tímto směrem zamířila vlastně 

jen v kapitole o islámu. V úvahách o křesťanství nevyužila možnosti konzultací s 

českým protagonistou kiingovskOho étosu doc. K. Flossem. Celkově práce vyznívá 

značně stručně, nejvíce právě kapitola o křesťanství. 

Práce je rozvržena do kapitol, z nichž první představuje "zlaté pravidlo" a také 

tematiku mezináboženského dialogu jako jednu z cest ke globálnímu dorozumění. 

Následují kapitoly o islámu, judaismu a křesťanství. Lze se ptát proč v tomto pořadí: 

zpravidla bývají analýzy abrahamovských náboženství řazeny podle jejich 

historického místa, tedy s islámem až na konec. Diplomantčiny úvahy jsou většinou 

správné a zajímavé, mohly být nicméně mnohem bohatší při použití další relevantní 

literatury. (např. k mezináboženskému dialogu monografie Pavla Hoška Na cestě k 

dialogu, 2005, a práce Mezinárodní teologické komise Křesťanství a ostatní 

náboženství, 1999). 

V práci figurují bohužel různé věcné chyby. Uvedu některé. Neblahé karikatury 

Proroka Muhammada (str. 16) nebyly holandské, ale dánské. Výraz "uralské země" 

(str. 40) je podivný. Také označení Noahidé (str. 52) pro Noema a všechno tvorstvo, s 

nímž Hospodin uzavřel smlouvu, vzbuzuje silné rozpaky. Nejkřiklavější chybou jsou 

. však nesprávné citace ze Sporu o Abrahama. Diplomantka tuto knihu jak v 

bibliografickém přehledu, tak v četných citacích pod čarou uvádí jako dílo Hanse 

KOnga, zzatímco jeho autorem je jeho žák a mladší spolupracovník Kari-Josef 

Kuschel. V bibliografii chybí některé uváděné práce (např. 1. Swindler). 

Spčch při dokončování práce se promítl i do jazykové stránky. Chyby tisku jsou časté 

zvláště v druhé polovině textu. Velmi časté chyby lze nalézt v interpunkci, zvláště v 

absenci čárky po přístavku nebo vložené vztažné větě. 



Celkově lze shrnout, že práce přes řadu pozitivních rysů trpí nedostatky. Doporučuji 

ji nicméně k obhajobě a soudím, že může být přijata a klasifikována jako dobrá. 

V Praze 11. srpna 2008 
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