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I. Formální stránka diplomové práce 
Práce je napsána na počítači a vytištěna na bílém papíru po jedné straně. Technické zpracováni je ob

vyklé, v tvrdé ,vazbě vínové barvy s popisem. Práce je napsána kultivovanou slovenštinou, vloženy jsou ne

transkribovan6 řecké pojmy. Biblické reference jsou vkládány přímo do textu, poznámkový aparát včetně bib-, . 
liograficb.-ých odkazů pod čáru s průběžným číslovánim od 1 do 189. Rádkováni, velikost a typ zvoleného pís-

ma, okraje textu i rozsah celé práce zodpovídá nárokům všeobecně kladeným na formálni stránku diplomové 

práce. Práce obsahuje všechny požadované náležitosti, jež jsou řazeny v pořadí: titulní strana, prohlášení o 

samostatnosti v práci, poděkování školiteli, anotace v českém a anglickém jazyce, obsah, seznam zkratek, 

úvod, jádro práce členěné do čtyř kapitol s podkapitolami, závěr, seznam použité literatury a přílohy obsahující 

ukázku použitého výzkumného dotaznlku, CD-ROM. sumář práce v angličtině. Čtyřicet čtyři tituly v se

znamu použité literatury, kde nechybějí i tituly nové, dvacet čtyři prostudované a reflektované webové stránky, 

empirický výzkum i poznámkový aparát v práci svědčí o serióznim přístupu diplomanda k vypracování své 

diplomové práce. 

II. Aktuálnost zvoleného tématu 
Téma práce je aktuální už proto, že všechny církve se nějakým způsobem vyrovnávaní v otázkami episkopátu, 

ale též proto, že vede autora diplomové práce do poctivého biblického a ekumenického bádání. Současný 

ekumenizmus může pokročit úspěšně vpřed, pokud se nebude vyhýbat vážnému zhodnocení církevnich tra

dic, jak ukázaly závěry mnoholetého zkoumání Komise pro víru a řád Světové rady církví (LEER, ElIen Fled· 

dem.n-van, a kol. The Bible. Its Authority ... Faith and Order Paper No.99. Geneva : WCC 1980) 

III. Cíl a metody zpracování tématu 
Sledovaný cíl práce je jasně stanoven v úvodu předložené diplomové práce. Lze považovat 7.a správné, 

že se autor nezabýval jen těmi církevnimi tradicemi, které úřad episkopátu pojmenovaly přímo, ale bral do 

úvahy úřady různě pojmenované, avšak obsahově naplňující biblické principy episkopátu. K zvoleným meto

dám nemám kritické připomínky. Kromě literárniho výzkumu se J án Dikej věnoval také výzkumu empirické

mu, což je v teologii někdy opomíjené, ale žádoucí. 

IV. Dosažené výsledky a poznatky 
Autor diplomové práce pracoval se smyslem pro diachronické bádání. Nejprve se zabýval posvátným 

pramenem, Biblí, čemuž věnoval asi 15 % plochy celé práce. Biblický rozbor pojmu postavil do dialogu s ná-



zory autorit převážně protestantských, což naznačuje autorův příklon k této církevní tradici. Ne, 7.e by takto 

nezvládl biblickou problematiku episkopátu, ale širší použití komentářů autorů katolických a pravoslavných 

by dalo této části práce ještě větší dynamiku. 

V druhé kapitole podal J. Dikej vlastní pohled na vývoj pojetí episkopátu v církvi. Na monarchický 

episkopát hledí v souladu se svým poznáním a chápáním Písma jako na určitý odklon od správného chápání 

Písma promitnutý do praxe rozvíjející se a silicí církve; narůstající počet žadatelů o křest v postátnění církvi 

přinášel nové, předtím neobvyklé úlohy strážit čistotu učeru a jednotu církve, což měl zabezpečit episkopát a 

koncilní ujednání. Apoštolská sukcese, dobře autorem vysvětlená, měla být legitimací pravomoci v církvi, pev

ně spjatou s episkopátem. Reformace, jak ukazuje autor, právě v otázce posloupnosti apoštolské nabrala od

vahu zapochybovat a odvrátít se od formální stránky pravostí episkopáru k jeho obsahovému zdůvodúoválú. 

Ne však vždy a důsledně, což si autor diplomové práce též všiml. 

V třetí části diplomové práce je komparace chápání episkopátu v křesťanství katolickém a protestant

ském. Tato část je zpracována věcně a obsahově bez výrazných chyb a nedorozumění, avšak opět je možno 

namítnout, že větší zastoupení římskokatolických pramenů a autorit by prospělo odborné diskusi vedené 

v diplomové p'ráci na toto téma. Za věcně správné považuji zařazení přehledu modelů církevlú správy, jelikož 

drkevru správ~- s episkopátem úzce souvisí. 

Čtvrtá kapitola je výsledkem autorovy empirické výzkumné činnosti zaměření na episkopát v součas
ných, státem registrovaných třinácti drkvich na Slovensku. Vycházel z oficiálních dokumentů, jejichž rozbor 

předložil, ale též z výsrupů, které získal dotazníkovým průzkumem a osobním sběrem údajů. Tato část podává 

plastický obraz praktické realizace episkopáru v současnosti, což naznačuje určitý pozitivní trend od historic

kého příklonu k obdaření biskupů mocí k současnému důrazu na charizmy Ducha a organízační talent při 

složitém řízelú jednodivých diecézí nebo celých denominačních celků. 

V, Hodnocení diplomové práce 

Předložená diplomová práce Bc. Jána Dikeje je komplexní a ucelený odborný text přiměřeného rozsa

hu a k"Vality, ktetý autor zpracoval vhodným způsobem. Diplomová práce prokazuje studentovu schopnost 

samostatného tvůrčího řešení odborných problémů v teologii. Aplikace zvolených metod a vyu7:ití pomatků z 

literárního roz boru a empirického průzkumu činí diplomovou práci využitelnou v praxi. Student se řídil meto

dickým vedením školitele, avšak představuje jeho vlastní, originální dilo ve všech částech včetně výbčru použi

té literatury. 

Diplomová práce splnila sledované cíle a naplnila požadavky kladené na diplomovou práci 

v teologiském oboru, proto ji doporučuji na obhajobu a po úspěšném obhájení a vykonálú stánú zkoušky na

vrhuji, aby se stala základem pro udělení akademického titulu "magistr" podle zákona o vysokých školách. 

Výborně (1). 
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