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(Poznámka 1.: Vzhledem k tomu, že oponenti prací nejsou členové státnicové komise, 
prosíme je, aby do svého posudku napsali návrh známky, příp. doporučili, 
na co se má obhajoba zaměřit. 

Poznámka 2.: Vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě /kde o výsledku 
rozhoduje státnicová komise/ i v případě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru 
posudku" nedoporučuji k obhajobě ". V tomto případě může pedagog navrhnout známku 
,,4", tj. "neprospěl". Děkujeme za pochopení.) 

, Předložená práce se zaměřuje na komparaci staroegyptského náboženství a koptského 

křesťanství, záměrem je vyhledat a objasnit možný vliv staroegyptského náboženství na 

"koptskou religiozitu" (str. 12). Kontinuitu mezi zmíněnými tradicemi chce autor dokázat a 

zároveň ji dle vlastních slov předpokládá. Vlastnímu výkladu předřadil autor exkurz 

seznamující se sebepochopením současných koptských křesťanů (str. 13-18). V 1. kapitole 

pak charakterizuje nejprve základní aspekty staroegyptského náboženství, následně pak (příliš 

stručně) základní aspekty křesťanství. Vlastní stručné srovnání obsahuje subkapitola 1.3. 

Obsahem 2. kapitoly je předvedení témat, která autor považuje za "charakteristická pro 

koptskou spiritualitu a religiositu" (str. 26): pojetí božstva, resp. "syna boha/"Božího" ve 

srovnávaných tradicích (str. 27-41); komparaci pojetí "trojice" (str. 41-46); srovnání Hora s 

postavou, resp. s legendami o sv. Jiřím (str. 47-54) a nakonec zmínka o "Bohorodičce a matce 

boha" (str. 55). Poslední téma pak autor rozvíjí v samostatné kapitole ,,Motiv kojící ženy ...... 

(str. 56-80), a to se zvláštním zřetelem k vybraným pojetím (Cyril Alexandrijský, Šenúda III, 

E. Bolmanová). Závěry práce autor podává na str. 81-82. 

Práce splňuje podle mého názoru po formální stránce nároky na diplomovou práci a 

stejně tak i po stránce obsahové jistě požadavkům odpovídá. Pokud ji však vezmeme vážně 

v intenci přinést něco nového a využít potenciál zpracované literatury a rovněž osobních 

zkušeností autora, je třeba práci vytknout minimálně následující: Text často tematizuje velmi 

obecné a učebnicové poznatky o křesťanství, spíše by ale bylo třeba zaměřit se na 

charakteristická pojetí právě koptského křesťanství. Jako příklad lze uvést kapitolu 2.1. Její 



obsah spíše odpovídá vymezení ze str. 27 (charakteristika božství v křesťanské tradici) než 

vlastnímu názvu subkapitoly, kde se hovoří o "koptské" křesťanské tradici. Jinak řečeno 

z textu není jasné, kdy autor hovoři obecně o křesťanství a kdy o "koptském křesťanství". 

Domnívám se, že právě zaměření na konkrétní aspekty a dílčí problémy by práci prospělo. 

Stejně tak bych za prospěšná považoval vymezení základních pojmů, s nimiž autor pracuje: 
I" .. 

"koptské křest'anství", v jakém smyslu hovoří o ,,koptské teologii"? Je třeba rovněž jasně a 

výstižně charakterizovat její specifika. Vymezit by bylo třeba i pojmy "spiritualita" a 

"religiozita", s nimiž autor průběžně pracuje. Autor často argumentuje pohledem "současné 

religionistiky", najejí půdě se však (ostatně stejně jako v egyptologii) již více než dvě desítky 

let diskutuje o tom, jestli je vhodné hovořít v případě "staroegyptského náboženství" o 

"po ly teismu" a jako takové je pak uvádět do protikladu k "monoteismus" křesťanství (např. 

str. 24): Dále postrádám jasná kritéria a metody komparace (Srv. např. str. 54, kde autor 

hovoří o "patrných .. možných vlivech" a podobnostech, zároveň paralely problematizuje. Co 

je tedy výsledkem komparace?) 

Navzdory uvedeným sporným momentům navrhuji hodnocení velmi dobře (2). 


