
 1 

POSUDEK OPONENTA NA DPLOMOVOU PRÁCI 

 

Název práce: Problém neodpustitelného hříchu v Nové smlouvě, pneumatologicko-

hamartologický pohled 

Jméno a příjmení autora: Bc. Timotej Hanes 

Oponent práce: ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

 

1. Formální stránka diplomové práce 

Technické zpracování je obvyklé; práce je psána ve slovenském jazyce, kultivovaným 
jazykem. 
Řádkování textu, velikost písma a okraje odpovídají nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Práce má celkem 91 číslovaných stran. 
Poznámkový aparát je umístěn po čarou; poznámky jsou řazeny průběžně, jejich celkový 
počet je 165. 
Seznam bibliografických odkazů je umístěn na stranách 87-90. Bibliografické odkazy jsou 
rozděleny na primární a sekundární literaturu; použité encyklopedie a slovníky; elektronické 
dokumenty. Seznam zkratek je uveden. 
 
2. Cíle práce a aktuálnost zvoleného tématu 

Autor diplomové definuje v úvodu (str. 9) cíl: nabídnout čtenáři co nejlepší pomůcku ve snaze 
pochopit pohled novozákonních autorů na problém neodpustitelného hříchu a vytvořit si 
vlastní vnímání (vhled, pochopení). Chce podat svou prací „pomocnou ruku či cestu“ 
křesťanům k pochopení tohoto problému. A to je více než chvályhodné.  
Autor dochází správně k názoru, že chybí odborná práce, ve které by poctivě provedená 
exegetická práce byla vyvážená snahou o formulování systematického pohledu na hřích proti 
Duchu svatému. (str. 9) Je evidentní, že téma diplomové práce, svou povahou 
interdisciplinární, rozhodně není snadné.   
Není sporu o aktuálnosti a přínosu tématu, a to i pro nekřesťany a nevěřící. 
 

3. Zvolené metody zpracování diplomové práce 

 
Metodika práce je jasně definována v úvodu práce (str. 10) a tomu je podřízena i struktura 
práce.  
První kapitola je vlastní exegezí. Autor stručně uvádí čtenáře do obecných zákonitostí 
exegetické práce a stanoví pracovní hypotézy.  Následující podkapitola je pečlivou exegezí 
perikopy o neodpustitelném hříchu – Matouš 12, přičemž je uvedena historickým kontextem a 
všemi náležitostmi. Autor práce postupuje velice systematicky; čtenáři předkládá původní 
řecký text. Poslední částí této kapitoly je aplikace kapitoly z Matoušova evangelia pro život 
křesťana dnes. Zde je také dosvědčena hluboká zakotvenost autora v křesťanské víře.  
Autor vychází z hypotézy, že Matoušovo evangelium psal skutečně Matouš (str.14), i když si 
je dobře vědom, že pro „teologickou veřejnost“ není tento názor obecně přijatý. Pak odkazuje 
na str. 45 na teologa Steina, který se snaží zastávat také tuto teorii. Myslím, že by práci 
prospělo, kdyby byly užity výsledky obecně přijaté v německé biblistice. Musím totiž 
konstatovat, že práce stojí vedle pramenů prakticky výhradně na anglicky psané biblistice. 
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Kapitola druhá je stručným historickým přehledem různých pohledů vybraných křesťanských 
osobností. Podkapitolou je pohled moderních komentátorů. Na začátku této kapitoly by bylo 
více než vhodné vysvětlit, na základě čeho autor vybral právě tyto autority. Zde se dostávám, 
podle mého soudu, k problematickému místu této práce. Ač autor v úvodu nedeklaruje ani 
slovo o konfesním přístupu k tématu, je tento naprosto viditelný. Domnívám se, že měl být 
v úvodní kapitole jasně vyjádřen. Problém je také, že odkaz na tradici církve je nedostatečný, 
alespoň u Otců církve by bylo vhodné uvést přesně místa, kde je o dané problematice píše. 
Používá-li velmi zručně řecký NZ, pak by byla na místě i stejná filologicky zdatná pozornost 
těmto místům. 
 
4. Dosažené výsledky a nové poznatky 

Velký význam má výzkum, prezentovaný ve třetí kapitole, kde se zabývá autor vztahem 
vybraných křesťanů k otázce neodpustitelného hříchu. Měl celkem asi 30 respondentů. Pro 
církve, jejíž příslušníci byli předmětem výzkumu, mají nesporně tyto výsledky význam a 
měly by z nich vyvodit důsledky. Připomínám ovšem, by zajímavé provést tento výzkum i u 
tradičních církví (římskokatolická, pravoslavná, starokatolická, řeckokatolická) – srovnání 
výzkumu v různých církvích by bylo zajímavé. 
 

5. Hodnocení oponované diplomové práce 

Práce je napsaná s velkým přehledem a značnými filologickými znalostmi. Rozhodně 
prokázala autorovu schopnost samostatně vědecky pracovat. Je v rámci teologického 
kompendia mezioborová. Žádné fakticky chyby neobsahuje. Vysoce je třeba hodnotit 
autorovo zaměření ke křesťanské praxi. 
 

Posuzovaná práce splnila deklarované cíle a splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci. Navrhuji hodnocení: výborně.  
 

 

 

V Praze dne 13. května 2011                                               ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 
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církve, jejíž příslušníci byli předmětem výzkumu, mají nesporně tyto výsledky význam a 
měly by z nich vyvodit důsledky. Připomínám ovšem, by zajímavé provést tento výzkum i u 
tradičních církví (římskokatolická, pravoslavná, starokatolická, řeckokatolická) – srovnání 
výzkumu v různých církvích by bylo zajímavé. 
 

5. Hodnocení oponované diplomové práce 

Práce je napsaná s velkým přehledem a značnými filologickými znalostmi. Rozhodně 
prokázala autorovu schopnost samostatně vědecky pracovat. Je v rámci teologického 
kompendia mezioborová. Žádné fakticky chyby neobsahuje. Vysoce je třeba hodnotit 
autorovo zaměření ke křesťanské praxi. 
 

Posuzovaná práce splnila deklarované cíle a splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci. Navrhuji hodnocení: výborně.  
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1. Formální stránka diplomové práce 

Technické zpracování je obvyklé; práce je psána ve slovenském jazyce, kultivovaným 
jazykem. 
Řádkování textu, velikost písma a okraje odpovídají nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Práce má celkem 91 číslovaných stran. 
Poznámkový aparát je umístěn po čarou; poznámky jsou řazeny průběžně, jejich celkový 
počet je 165. 
Seznam bibliografických odkazů je umístěn na stranách 87-90. Bibliografické odkazy jsou 
rozděleny na primární a sekundární literaturu; použité encyklopedie a slovníky; elektronické 
dokumenty. Seznam zkratek je uveden. 
 
2. Cíle práce a aktuálnost zvoleného tématu 

Autor diplomové definuje v úvodu (str. 9) cíl: nabídnout čtenáři co nejlepší pomůcku ve snaze 
pochopit pohled novozákonních autorů na problém neodpustitelného hříchu a vytvořit si 
vlastní vnímání (vhled, pochopení). Chce podat svou prací „pomocnou ruku či cestu“ 
křesťanům k pochopení tohoto problému. A to je více než chvályhodné.  
Autor dochází správně k názoru, že chybí odborná práce, ve které by poctivě provedená 
exegetická práce byla vyvážená snahou o formulování systematického pohledu na hřích proti 
Duchu svatému. (str. 9) Je evidentní, že téma diplomové práce, svou povahou 
interdisciplinární, rozhodně není snadné.   
Není sporu o aktuálnosti a přínosu tématu, a to i pro nekřesťany a nevěřící. 
 

3. Zvolené metody zpracování diplomové práce 

 
Metodika práce je jasně definována v úvodu práce (str. 10) a tomu je podřízena i struktura 
práce.  
První kapitola je vlastní exegezí. Autor stručně uvádí čtenáře do obecných zákonitostí 
exegetické práce a stanoví pracovní hypotézy.  Následující podkapitola je pečlivou exegezí 
perikopy o neodpustitelném hříchu – Matouš 12, přičemž je uvedena historickým kontextem a 
všemi náležitostmi. Autor práce postupuje velice systematicky; čtenáři předkládá původní 
řecký text. Poslední částí této kapitoly je aplikace kapitoly z Matoušova evangelia pro život 
křesťana dnes. Zde je také dosvědčena hluboká zakotvenost autora v křesťanské víře.  
Autor vychází z hypotézy, že Matoušovo evangelium psal skutečně Matouš (str.14), i když si 
je dobře vědom, že pro „teologickou veřejnost“ není tento názor obecně přijatý. Pak odkazuje 
na str. 45 na teologa Steina, který se snaží zastávat také tuto teorii. Myslím, že by práci 
prospělo, kdyby byly užity výsledky obecně přijaté v německé biblistice. Musím totiž 
konstatovat, že práce stojí vedle pramenů prakticky výhradně na anglicky psané biblistice. 
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prospělo, kdyby byly užity výsledky obecně přijaté v německé biblistice. Musím totiž 
konstatovat, že práce stojí vedle pramenů prakticky výhradně na anglicky psané biblistice. 
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Kapitola druhá je stručným historickým přehledem různých pohledů vybraných křesťanských 
osobností. Podkapitolou je pohled moderních komentátorů. Na začátku této kapitoly by bylo 
více než vhodné vysvětlit, na základě čeho autor vybral právě tyto autority. Zde se dostávám, 
podle mého soudu, k problematickému místu této práce. Ač autor v úvodu nedeklaruje ani 
slovo o konfesním přístupu k tématu, je tento naprosto viditelný. Domnívám se, že měl být 
v úvodní kapitole jasně vyjádřen. Problém je také, že odkaz na tradici církve je nedostatečný, 
alespoň u Otců církve by bylo vhodné uvést přesně místa, kde je o dané problematice píše. 
Používá-li velmi zručně řecký NZ, pak by byla na místě i stejná filologicky zdatná pozornost 
těmto místům. 
 
4. Dosažené výsledky a nové poznatky 

Velký význam má výzkum, prezentovaný ve třetí kapitole, kde se zabývá autor vztahem 
vybraných křesťanů k otázce neodpustitelného hříchu. Měl celkem asi 30 respondentů. Pro 
církve, jejíž příslušníci byli předmětem výzkumu, mají nesporně tyto výsledky význam a 
měly by z nich vyvodit důsledky. Připomínám ovšem, by zajímavé provést tento výzkum i u 
tradičních církví (římskokatolická, pravoslavná, starokatolická, řeckokatolická) – srovnání 
výzkumu v různých církvích by bylo zajímavé. 
 

5. Hodnocení oponované diplomové práce 

Práce je napsaná s velkým přehledem a značnými filologickými znalostmi. Rozhodně 
prokázala autorovu schopnost samostatně vědecky pracovat. Je v rámci teologického 
kompendia mezioborová. Žádné fakticky chyby neobsahuje. Vysoce je třeba hodnotit 
autorovo zaměření ke křesťanské praxi. 
 

Posuzovaná práce splnila deklarované cíle a splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci. Navrhuji hodnocení: výborně.  
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1. Formální stránka diplomové práce 

Technické zpracování je obvyklé; práce je psána ve slovenském jazyce, kultivovaným 
jazykem. 
Řádkování textu, velikost písma a okraje odpovídají nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Práce má celkem 91 číslovaných stran. 
Poznámkový aparát je umístěn po čarou; poznámky jsou řazeny průběžně, jejich celkový 
počet je 165. 
Seznam bibliografických odkazů je umístěn na stranách 87-90. Bibliografické odkazy jsou 
rozděleny na primární a sekundární literaturu; použité encyklopedie a slovníky; elektronické 
dokumenty. Seznam zkratek je uveden. 
 
2. Cíle práce a aktuálnost zvoleného tématu 

Autor diplomové definuje v úvodu (str. 9) cíl: nabídnout čtenáři co nejlepší pomůcku ve snaze 
pochopit pohled novozákonních autorů na problém neodpustitelného hříchu a vytvořit si 
vlastní vnímání (vhled, pochopení). Chce podat svou prací „pomocnou ruku či cestu“ 
křesťanům k pochopení tohoto problému. A to je více než chvályhodné.  
Autor dochází správně k názoru, že chybí odborná práce, ve které by poctivě provedená 
exegetická práce byla vyvážená snahou o formulování systematického pohledu na hřích proti 
Duchu svatému. (str. 9) Je evidentní, že téma diplomové práce, svou povahou 
interdisciplinární, rozhodně není snadné.   
Není sporu o aktuálnosti a přínosu tématu, a to i pro nekřesťany a nevěřící. 
 

3. Zvolené metody zpracování diplomové práce 

 
Metodika práce je jasně definována v úvodu práce (str. 10) a tomu je podřízena i struktura 
práce.  
První kapitola je vlastní exegezí. Autor stručně uvádí čtenáře do obecných zákonitostí 
exegetické práce a stanoví pracovní hypotézy.  Následující podkapitola je pečlivou exegezí 
perikopy o neodpustitelném hříchu – Matouš 12, přičemž je uvedena historickým kontextem a 
všemi náležitostmi. Autor práce postupuje velice systematicky; čtenáři předkládá původní 
řecký text. Poslední částí této kapitoly je aplikace kapitoly z Matoušova evangelia pro život 
křesťana dnes. Zde je také dosvědčena hluboká zakotvenost autora v křesťanské víře.  
Autor vychází z hypotézy, že Matoušovo evangelium psal skutečně Matouš (str.14), i když si 
je dobře vědom, že pro „teologickou veřejnost“ není tento názor obecně přijatý. Pak odkazuje 
na str. 45 na teologa Steina, který se snaží zastávat také tuto teorii. Myslím, že by práci 
prospělo, kdyby byly užity výsledky obecně přijaté v německé biblistice. Musím totiž 
konstatovat, že práce stojí vedle pramenů prakticky výhradně na anglicky psané biblistice. 
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Duchu svatému. (str. 9) Je evidentní, že téma diplomové práce, svou povahou 
interdisciplinární, rozhodně není snadné.   
Není sporu o aktuálnosti a přínosu tématu, a to i pro nekřesťany a nevěřící. 
 

3. Zvolené metody zpracování diplomové práce 

 
Metodika práce je jasně definována v úvodu práce (str. 10) a tomu je podřízena i struktura 
práce.  
První kapitola je vlastní exegezí. Autor stručně uvádí čtenáře do obecných zákonitostí 
exegetické práce a stanoví pracovní hypotézy.  Následující podkapitola je pečlivou exegezí 
perikopy o neodpustitelném hříchu – Matouš 12, přičemž je uvedena historickým kontextem a 
všemi náležitostmi. Autor práce postupuje velice systematicky; čtenáři předkládá původní 
řecký text. Poslední částí této kapitoly je aplikace kapitoly z Matoušova evangelia pro život 
křesťana dnes. Zde je také dosvědčena hluboká zakotvenost autora v křesťanské víře.  
Autor vychází z hypotézy, že Matoušovo evangelium psal skutečně Matouš (str.14), i když si 
je dobře vědom, že pro „teologickou veřejnost“ není tento názor obecně přijatý. Pak odkazuje 
na str. 45 na teologa Steina, který se snaží zastávat také tuto teorii. Myslím, že by práci 
prospělo, kdyby byly užity výsledky obecně přijaté v německé biblistice. Musím totiž 
konstatovat, že práce stojí vedle pramenů prakticky výhradně na anglicky psané biblistice. 
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Kapitola druhá je stručným historickým přehledem různých pohledů vybraných křesťanských 
osobností. Podkapitolou je pohled moderních komentátorů. Na začátku této kapitoly by bylo 
více než vhodné vysvětlit, na základě čeho autor vybral právě tyto autority. Zde se dostávám, 
podle mého soudu, k problematickému místu této práce. Ač autor v úvodu nedeklaruje ani 
slovo o konfesním přístupu k tématu, je tento naprosto viditelný. Domnívám se, že měl být 
v úvodní kapitole jasně vyjádřen. Problém je také, že odkaz na tradici církve je nedostatečný, 
alespoň u Otců církve by bylo vhodné uvést přesně místa, kde je o dané problematice píše. 
Používá-li velmi zručně řecký NZ, pak by byla na místě i stejná filologicky zdatná pozornost 
těmto místům. 
 
4. Dosažené výsledky a nové poznatky 

Velký význam má výzkum, prezentovaný ve třetí kapitole, kde se zabývá autor vztahem 
vybraných křesťanů k otázce neodpustitelného hříchu. Měl celkem asi 30 respondentů. Pro 
církve, jejíž příslušníci byli předmětem výzkumu, mají nesporně tyto výsledky význam a 
měly by z nich vyvodit důsledky. Připomínám ovšem, by zajímavé provést tento výzkum i u 
tradičních církví (římskokatolická, pravoslavná, starokatolická, řeckokatolická) – srovnání 
výzkumu v různých církvích by bylo zajímavé. 
 

5. Hodnocení oponované diplomové práce 

Práce je napsaná s velkým přehledem a značnými filologickými znalostmi. Rozhodně 
prokázala autorovu schopnost samostatně vědecky pracovat. Je v rámci teologického 
kompendia mezioborová. Žádné fakticky chyby neobsahuje. Vysoce je třeba hodnotit 
autorovo zaměření ke křesťanské praxi. 
 

Posuzovaná práce splnila deklarované cíle a splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci. Navrhuji hodnocení: výborně.  
 

 

 

V Praze dne 13. května 2011                                               ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 
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Oponent práce: ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

 

1. Formální stránka diplomové práce 

Technické zpracování je obvyklé; práce je psána ve slovenském jazyce, kultivovaným 
jazykem. 
Řádkování textu, velikost písma a okraje odpovídají nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Práce má celkem 91 číslovaných stran. 
Poznámkový aparát je umístěn po čarou; poznámky jsou řazeny průběžně, jejich celkový 
počet je 165. 
Seznam bibliografických odkazů je umístěn na stranách 87-90. Bibliografické odkazy jsou 
rozděleny na primární a sekundární literaturu; použité encyklopedie a slovníky; elektronické 
dokumenty. Seznam zkratek je uveden. 
 
2. Cíle práce a aktuálnost zvoleného tématu 

Autor diplomové definuje v úvodu (str. 9) cíl: nabídnout čtenáři co nejlepší pomůcku ve snaze 
pochopit pohled novozákonních autorů na problém neodpustitelného hříchu a vytvořit si 
vlastní vnímání (vhled, pochopení). Chce podat svou prací „pomocnou ruku či cestu“ 
křesťanům k pochopení tohoto problému. A to je více než chvályhodné.  
Autor dochází správně k názoru, že chybí odborná práce, ve které by poctivě provedená 
exegetická práce byla vyvážená snahou o formulování systematického pohledu na hřích proti 
Duchu svatému. (str. 9) Je evidentní, že téma diplomové práce, svou povahou 
interdisciplinární, rozhodně není snadné.   
Není sporu o aktuálnosti a přínosu tématu, a to i pro nekřesťany a nevěřící. 
 

3. Zvolené metody zpracování diplomové práce 

 
Metodika práce je jasně definována v úvodu práce (str. 10) a tomu je podřízena i struktura 
práce.  
První kapitola je vlastní exegezí. Autor stručně uvádí čtenáře do obecných zákonitostí 
exegetické práce a stanoví pracovní hypotézy.  Následující podkapitola je pečlivou exegezí 
perikopy o neodpustitelném hříchu – Matouš 12, přičemž je uvedena historickým kontextem a 
všemi náležitostmi. Autor práce postupuje velice systematicky; čtenáři předkládá původní 
řecký text. Poslední částí této kapitoly je aplikace kapitoly z Matoušova evangelia pro život 
křesťana dnes. Zde je také dosvědčena hluboká zakotvenost autora v křesťanské víře.  
Autor vychází z hypotézy, že Matoušovo evangelium psal skutečně Matouš (str.14), i když si 
je dobře vědom, že pro „teologickou veřejnost“ není tento názor obecně přijatý. Pak odkazuje 
na str. 45 na teologa Steina, který se snaží zastávat také tuto teorii. Myslím, že by práci 
prospělo, kdyby byly užity výsledky obecně přijaté v německé biblistice. Musím totiž 
konstatovat, že práce stojí vedle pramenů prakticky výhradně na anglicky psané biblistice. 
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Kapitola druhá je stručným historickým přehledem různých pohledů vybraných křesťanských 
osobností. Podkapitolou je pohled moderních komentátorů. Na začátku této kapitoly by bylo 
více než vhodné vysvětlit, na základě čeho autor vybral právě tyto autority. Zde se dostávám, 
podle mého soudu, k problematickému místu této práce. Ač autor v úvodu nedeklaruje ani 
slovo o konfesním přístupu k tématu, je tento naprosto viditelný. Domnívám se, že měl být 
v úvodní kapitole jasně vyjádřen. Problém je také, že odkaz na tradici církve je nedostatečný, 
alespoň u Otců církve by bylo vhodné uvést přesně místa, kde je o dané problematice píše. 
Používá-li velmi zručně řecký NZ, pak by byla na místě i stejná filologicky zdatná pozornost 
těmto místům. 
 
4. Dosažené výsledky a nové poznatky 

Velký význam má výzkum, prezentovaný ve třetí kapitole, kde se zabývá autor vztahem 
vybraných křesťanů k otázce neodpustitelného hříchu. Měl celkem asi 30 respondentů. Pro 
církve, jejíž příslušníci byli předmětem výzkumu, mají nesporně tyto výsledky význam a 
měly by z nich vyvodit důsledky. Připomínám ovšem, by zajímavé provést tento výzkum i u 
tradičních církví (římskokatolická, pravoslavná, starokatolická, řeckokatolická) – srovnání 
výzkumu v různých církvích by bylo zajímavé. 
 

5. Hodnocení oponované diplomové práce 

Práce je napsaná s velkým přehledem a značnými filologickými znalostmi. Rozhodně 
prokázala autorovu schopnost samostatně vědecky pracovat. Je v rámci teologického 
kompendia mezioborová. Žádné fakticky chyby neobsahuje. Vysoce je třeba hodnotit 
autorovo zaměření ke křesťanské praxi. 
 

Posuzovaná práce splnila deklarované cíle a splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci. Navrhuji hodnocení: výborně.  
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