
Summary 
 

This work attempted to evaluate the term epiphany as a term suitable for researchable 

purposes, on the basis of this assessmen, further analyzes Hellenistic epiphany and attempts to 

answer what the function of  epiphany is, which corresponding to the needs of actors and what 

ideological ends they serve. A special part was devoted to the New Testament concept of 

epiphany, an attention was paid to the Hellenistic features of this concept. The wide range of 

issues in the work of Jewish concepts are addressed only to the extent necessary to understand 

and notice the specifics of the New Testament epiphany. 

Critical analysis of existing definitions of epiphany demonstrated ambiguity in the 

terminology and the relatively narrow definition of the concept of not taking into an account 

many important aspects. Through some knowledge prototypical polythetic theory were 

suggested four basic types of epiphany, none of which has absolute force over other species. 

Each of these different types expresses an essential aspect of epiphany, which can be seen 

from the title of an epiphany. It is a hierophany, kratophany, theophany and autofany. 

Hierophany epiphany was defined as relating to sacred and worship. By Kratophany  is meant 

epiphany in which it is distributed  or manifested power. Theophany presents an epiphany in 

which the presence of God transforms human. Autophany  reveals something ontologically 

signifiant to the revelation. 

According to this classification the following part of the thesis was concipated. The 

main objective was a greater specification of the terms in the fame helenistic and New 

Testament concept of epiphany. Hierophany can be divided into positive and negative 

Hierophany. Kratophany  is active or passive. Theophany is inspired or soteriologic. 

Autophany is promotional, philosophical, and Hermetic - Gnostic. This epiphany can be 

further divided. All these reveal the distribution of a number of different features and aspects 

with which the epiphany was associated. The New Testament reflects the Hellenistic concept 

of epiphany, but it also has some differences and that its Jewish character. 

In the conclusion epiphany relationship to the general function of religion was 

suggested. The initial point was the theory of Thomas A Tweed, according to which religion 

serves both to create clear boundaries and to cross those boundaries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Errata 

 

Strana 10, první odstavec desátý řádek, chyba: monotematická, správně: nomotetická.  

Strana 10, pozn. 1, druhý řádek, chyba: Wanderburga, správně: Waardenburg. 

Strana 12, pozn. 1, první řádek, chyba: koncepce správně: koncepci. 

Strana 12, pozn. 12, chyba: What did ancienit man see, when he saw god?, správně: What 

Did Ancient Man See, When He Saw God? 

Strana 13, druhý odstavec, druhý řádek, chyba: spíže, správně: spíše.  

Strana 13, třetí odstavec, druhý řádek, chyba: souvisejí, správně související. 

Strana 13, pozn. 16, sedmý řádek, chyba: chybí též věnuje. 

Strana 14, pozn. 17, první řádek, chyba: níž, správně: nichž. 

Strana 16, první odstavec, osmý řádek, chyba: spíže, správně: spíše.  

Strana 16, druhý odstavec, desátý řádek, chyba: hierofanie, správně: hierofanii, 

Strana 16, třetí odstavec, první řádek, kratofanii, správně kratofanie 

Strana 17, pozn. 26, pátý řádek, chyba: omezená, správně: omezené.  

Strana 17, pozn. 26, šestý a sedmý řádek, chyba: Ottovské termíny jsou jen pomocné a 

stejně jako jiné termíny( rituál, náboženství), je na badatelovy, aby při aplikaci na předmět 

svého bádání určil…, správně: Ottovské termíny jsou jen pomocné a stejně jako u jiných 

termínů (rituál, náboženství) je na badatelovy, aby při jejich aplikaci… 

Strana 17, pozn. 28, chyba: A greek english lexicon, správně: A Greek English Lexicon 

Strana 18, první odstavec, druhý řádek, chyba:  v 323, správně: roku 323. 

Strana 18, druhý odstavec, osmý řádek, chyba: byli, správně: byly. 

Strana 20, druhý odstavec, sedmý řádek, chyba: Byly, správně: Byli. 

Strana 21, první odstavec, čtvrtý řádek, chyba: hierofantickou, správně: hierofanickou.  

Strana 21, druhý odstavec, pátý řádek, chyba: vedoucí, správně: vedoucích. 

Strana 21, druhý odstavec, devátý řádek, chyba: jejich, správně: jejích.  

Strana 21, druhý odstavec, sedmnáctý řádek, chyba: chybí čárka za mrtvými. 



Strana 22, první odstavec, třetí řádek, chyba: hierofantickou, správně: hierofanickou 

Strana 22, pozn. 60, druhý řádek, chyba: chybí čárka před než.  

Strana 23, druhý odstavec, čtvrtý řádek, chyba: superstito, správně: supertitio. 

Strana 23, druhý odstavec, dvacátý druhý řádek, chyba: Zoios, správně: Zoilos. 

Strana 23, druhý odstavec, dvacátý druhý řádek, chyba: Kombaroruse, správně: 

Kombarusovi. 

Strana 25, třetí odstavec, šestý řádek, chyba: vyjadřují, správně: vyjadřující. 

Strana 25 pozn. 77, první řádek, chyba: j, správně: je. 

Strana 25, pozn. 77, první řádek, chyba: s, správně: se.  

Strana 25, pozn. 78, druhý řádek, chyba: Octaviana, správně: Oktaviána.  

Strana 25, poz. 78, druhý řádek, chyba: Greaeco, správně: Greaco. 

Strana 26, první odstavec, třetí řádek, chyba: upravovatelskými, správně: uzdravujícími.  

Strana 26, první odstavec osmý řádek, chyba: demetrios, typický představitel mocichtivého 

vojevůdce helénistické éry, který porazil  podobné jedince a osvobodil Athény., správně: 

Demetrios byl typický představitel mocichtivého vojevůdce helénistické éry, který však 

porazil podobné jedince a osvobodil Athény. 

Strana 26, pozn. 86, první řádek, chyba: Epidarské, správně: Epidaurské.  

Strana 27 druhý odstavec, devátý řádek, chyba: Jedna, správně: Jeden. 

Strana 27, pozn. 90, chyba: antiquity, správně: Antiquity.  

Strana 27, pozn. 90, chyba: chybí mezera a čárka po 1999.  

Strana 28, druhý odstavec, pátý řádek,  chyba: byl, správně: byli. 

Strana 28, druhý odstavec, šestý řádek,  chyba:  myšlenkové, správně: myšlenkového. 

Strana 28, pozn. 97, pátý řádek, chyba: přebývá což.  

Strana 29 první odstavec třetí řádek, chyba: očekával, správně: očekávala. 

Strana 29, třetí odstavec, třetí řádek, chyba: hierofantickým, správně: hierofanickým. 

Strana 29, třetí odstavec, třetí řádek, chyba: teofanie, správně: theofanie. 

Strana 30, první odstavec, čtvrtý řádek, chyba: charakteristice, správně: charakterizace. 



Strana 30, druhý odstavec pátý řádek, chyba: teofanie, správně: theofanie. 

Strana 31, druhý odstavec, druhý řádek, chyba: teofanie správně: theofanie. 

Strana 32, první odstavec, čtvrtý řádek, chyba: měly, správně :měli. 

Strana 32, druhý odstavec, třetí řádek, chyba: orgií, správně: orgiích. 

Strana 32, pozn. 125, chyba: chybí s. 

Strana 33, pátý odstavec, druhý řádek, chyba: teofanie, správně: theofanie. 

Strana 33, pozn. 134, chyba: chybí s. 

Strana 34, druhý odstavec, pátý řádek, chyba: autogamií, správně: autofanií. 

Strana 34, třetí odstavec, pátý řádek, chyba: svým, správně: svými. 

Strana 34, pozn. 141, druhý řádek, chyba: zůstávali, správně: zůstávaly. 

Strana 34, pozn. 141, druhý řádek, chyba: by kut, správně: byl kult. 

Strana 35, první odstavec, první řádek, chyba: henoteisitcké, správně: henoteistické. 

Strana 35, první odstavec, druhý řádek, chyba: aretaci, správně: aretai. 

Strana 35, první odstavec, druhý řádek, chyba: vedli, správně: vedly. 

Strana 35, pozn. 149, první řádek, chyba: chybí po Apollini čárka. 

Strana 36, první odstavec, třetí řádek, chyba: Apolloniovi, správně: Apollonius. 

Strana 38, první odstavec, čtvrtý řádek, chyba: vyplívá, správně: vyplývá.  

Strana 38, první odstavec, dvanáctý řádek, chyba: nepřijímá, správně: nepřijímají. 

Strana 38, první odstavec, třináctý řádek, chyba: zpochybňuje, správně: zpochybňují.  

Strana 38, druhý odstavec, první řádek, chyba: novém, správně: Novém.  

Strana 38, druhý odstavec, první řádek, chyba: linie, správně: linii. 

Strana 39, třetí odstavec, osmý řádek, chyba: chybí jako před Boží trest. 

Strana 39, pozn. 175, chyba: chybí proti Synu člověka. 

Strana 40, první odstavec, čtvrtý řádek, chyba: hierofanie, správně: hierofanii. 

Strana 40, druhý odstavec, osmý řádek, chyba: byly, správně: byli. 



Strana 40, druhý odstavec, devátý řádek, chyba: římské, správně: Římské.  

Strana 41, první odstavec, první řádek, chyba: odpovědnost, správně: odpovědnosti. 

Strana 42, druhý odstavec, pátý řádek, chyba: předxeilním, správě: předexilními. 

Strana 42, druhý odstavec, sedmý řádek, chyba: teofanie, správně: theofanie. 

Strana 42, druhý odstavec, jedenáctý řádek, chyba: teofanii, správně: theofanii. 

Strana 42, druhý odstavec, dvanáctý řádek, chyba: teofanie, správně: theofanie. 

Strana 42, třetí odstavec, druhý řádek, chyba: dichtonomii, správně: dichtonomie.  

Strana 42, pozn. 193, první řádek, chyba: hierofanitckkou, správně: hierofanickou. 

Strana 42, pozn. 193, druhý řádek, chyba: hieroranického, správně: hierofanického. 

Strana 43, první odstavec, desátý řádek, chyba: v, správně: s. 

Strana 45, druhý odstavec, třetí řádek, chyba: Hérodotos, správně: Hérodes. 

Strana 45, třetí odstavec, šestý řádek, chyba: Exorcista, správně: Exorcistova. 

Strana 46, první odstavec, osmý řádek, chyba: hermeneutické, správně: hermetické. 

Strana 46, pozn. 227, chyba: chybí s. 

Strana 47, první odstavec, první řádek, chyba: objasněno, správně: objasněn. 

Strana 47, první odstavec, sedmý řádek, chyba: ten, správně: tu. 

Strana 47, pozn. 228, první řádek, chyba: teorie, správně: teorii. 

Strana 47, pozn. 228, druhý řádek, chyba: odlišná přechodu, správně: odlišné přechody. 

Strana 48, třetí odstavec, třetí řádek, chyba: spíže, správně: spíše. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


