
Posudek školitele na diplomovou práci Jaroslava France "Vybrané staroegyptské 
prameny koptské religioZity" 

Jaroslav Franc se ve své diplomové práci pokusil shrnout a probrat některé styčné body mezi náboženstvím tzv. 
starého Egypta a egyptským křesťanství, tedy věroukou a náboženskou praxí koptské clrkve. Pro tento nelehký 
úkol si vybral čtyři důležité a pro koptskou oblast typické teologické a ikonografické motivy. Jednalo se o 
synovství Boha!krále, božskou tro.iiedinost, Marii jako Bohorodičku a motiv sv. Jiří přemáhajícího netvora. 

V úvodu magisterské práce autor předkládá dvě "vstupnl" kapitoly zaměřené na moderní vnímání 
odkazu starověkého Egypta mezi kopty a stručnou definici staroegyptského náboženství a křesťanství. Prvně 
zmiňovaná část, tedy exkurz o pohledu současných egyptských křesťanů na historii Egypta, představuje jeden 
z vrcholů celé prace. K sestavení exkurzu autor využil vlastních rozhovorů s několika skupinami egyptských 
křesťanů, příp. lidí dlouhodobě pobývajících mezi kopty. Informace, které z tohoto exkurzu čtenář čerpá jsou 
nejen velmi zajímavé, ale také velice cenné pro zasazení probírané problematiky do kontextu dnešní doby. Škoda 
jen, že autor exkurz nevybavil přepisy celých rozhovorů a neumístil jej na závěr práce, kam by logicky patřil. 
V takovém případě by se tato kapitola stala dobrou tečkou za celým textem. 

Vedle zdařilého exkurzu je však nutné upozornit na velmi povrchní a zavádějícl zpracováni druhého 
oddílu diplomové práce, který měl čtenáře seznámit se základními tezemi staroegyptského náboženství a 
křesťanstvL Přestože v této části autor vychází z několika vědeckých publikací, ve svých definicích obou 
náboženství zůstává velmi povrchní a popisuje většinou pouze jejich formálnl stránku (synkretismus, mnohost 
přístupci, linearita atd.). Pro účely této práce by bývalo bylo vhodnějšl zaměřit se na obsahové "pillře" obou 
náboženstvi (např. udržování řádu světa či rituální službu bohům pro případ Egypta). Pak by totiž mohl autor 
dospět k důležitým zj ištěním, např. že ve starém Egyptě nenajdeme témata vykoupení světa z hříchu, tedy ani 
očekávání "Mesiáše" , neboť řád světa byl neustále rituálně a politicky obnovován. Naopak hlavní porovnávaná 
témata vybral J. Franc velice příhodně, protože představují jedny z oněch očekávaných pilířů obou náboženství a 
také náleží mezi často diskutované teologické a ikonografické motivy. 

V otázce 'božského synovstvl v rámci náboženství starého Egypta (a následně i pti problrání 
problematiky Panny Marie jako Bohorodičky) diplomant vhodně odkazuje na raně křesťanské pojmy Gako 
podstata či soupodstatnost), které lépe odrážejí starověký způsob vnlmání světa a chápání božství. Je však 
zarážející, že v kapitolách věnovaných egyptskému králi jako synu boha nenajdeme rozebrán např. tzv. phběh o 
božském zrození panovníka doložený pro královnu Hatšepsutu a krále Amenhotepa III. Jedná se o klíčový 
textový a ikonografický pramen k posouzení celé této problematiky. Navíc se o tom, že egyptský král byl 
pokládán za "syna boha slunce" dozvídáme poměrně pozdě (str. 48) a velmi stručně. Podobně je pouze 
naznačena celá problematika "božství" egyptské panovníka. Zajímavé by bylo například porovnání představy o 
přijetí božství v průběhu korunovace s motivem "adoptivního synovství" Ježíše Krista při jeho křtu v Jordánu. 
Stručnost a určitá vágnost v přístupu k porovnávání obou náboženských směrů je tak největším záporem této 
diplomové práce. 

Kvalitně je naproti tomu zpracováno téma Marie jako Bohorodičky v raném a soudobém koptském 
křesťanství a jeho porovnání s představami o bohyni Esetě jako o matce boha Hora a egyptského panovníka. 
Tato část práce se zabývá jak rozborem teologických shod a případných vazeb mezi oběma náboženstvími, tak 
interpretací ikonografického motivu Marie kojící Ježíška ajeho porovnáním s významem Jsis lactans. Diplomant 
by pravděpodobně učinil lépe, kdyby celou práci věnoval tomuto tématu, které by mohl ještě víc rozvinout a jeho 
zkoumání prohloubit. 

Diplomovou práci Josefa France doporučuji k přijmout k obhajobě. Přestože tato práce dosvědčuje 
autorův velký zájem o probíranou problematiku a v některých svých částech odkrývá i jeho badatelský potenciál, 
musím ji, bohužel, pro povrchnl zpracováni výše zmlněných oddílů ohodnotit jako dob r ou. 
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